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Az idén már 8.(!) alkalommal szervezi meg a Tiszabercelért Egyesület 
ezt az országhatárokon túl is ismert programsorozatot a festıi szépségő 
Tisza-parton. Programjaink – mint azt alább olvashatják is – semmiben 
sem rosszabbak az elızı évekénél. Sıt! Közkívánatra Korda-Balázs 
koncert, és ismét Apostol. Igazi kuriózum lesz a Franciaországból 
érkezı énekkar, kik a francia folklórral, sanzonokkal szórakoztatnak 
bennünket. 
Belépıdíj egyik programra sem lesz, csakis a már ismert ,,önkéntes 
hozzájárulás”, mellyel programjaink színvonalának emeléséhez járulnak 
hozzá. (Köszönjük, hogy tavaly is segítették egyesületünket.) 
4-én, szombaton már reggel kilenckor kezdıdik a Tisza-parti 
Ultiparty, melyben a változás annyi, hogy egyéni verseny lesz, bárki 
benevezhet. Nevezési díj mindössze 1000 Ft, melyben a zsíros kenyér 
és az ebéd ára is benne foglaltatik. Jelentkezni Száraz Lászlónál 
(telefonja: 20/358-63-90) vagy a Polgármesteri Hivatalban lehet. 
Este a kassai Thália Színház Gyertyafénykeringı c. zenés darabját 
élvezhetik. 
5-én, vasárnap 20 órától Tiszabercelen még soha nem látott együttes a 
riói karnevál hangulatát hozza el a nyár közepén. 

6-án, hétfın délután sporttalálkozót szervezünk a környezı települé-
sekkel együtt. Nevezni csapatokkal lehet Hegedős Zoltánnál. 
7-én, kedden Rétközi Ifjúsági Találkozóra kerül sor a BIKE szervezé-
sében, kérdéseikkel szintén Hegedős Zoltánhoz fordulhatnak. Este 20 
órától a Disco Express nevő jól ismert együttes várja a diszkótáncot 
szeretı fiatalokat és idısebbeket is. 
8-án, szerdán este 20 órától ismét a zenéé és a táncé a fıszerep. A 
Bihari cigányzenekar és táncegyüttes idevarázsolja nekünk azt a han-
gulatot, mely igazi szórakozást nyújt. 
9-én, csütörtökön a nyugdíjasok vehetik birtokba a Tisza-partot. Infor-
mációért Zsíros Antalnéhoz fordulhatnak. 
10-én, pénteken újra kötelet feszítünk ki a Tisza fölött. Ibrány, Buj, 
Paszab és Tiszabercel csapatai mérik össze erejüket e napon. Este 
pedig Korda Györgynek és Balázs Klárinak tapsolhatnak. 
11-én, szombaton pedig halászléfızı verseny! Nevezéseket leadhat-
ják a Polgármesteri Hivatalban, vagy telefonon a 70/453-43-71-es szá-
mon. Tiszaberceli lakosoknak ingyenes a részvétel, távolabbról neve-
zıknek 5000 Ft. Biztosítunk asztalokat, padokat, tőzifát és nem utolsó-
sorban programot. Fıdíj 150.000 Ft!!! 
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A VIII. Rétközi Kulturális és Turisztikai Napok Programja 
 
Augusztus 4-én,   9 óra:     Tisza-parti Ultiparty 
Augusztus 4-én,   20 óra:   Gátszínház - A kassai Thália Színház Gyertyafénykeringõ c.  
      zenés darabja 
Augusztus 5-én,   20 óra:   Gáti tánc - Brazil szamba show a Tisza-parton 
Augusztus 6-án:          Rétközi Sporttalálkozó 
Augusztus 7-én:          Rétközi Ifjúsági Találkozó  este 20 óra Disco Express 
Augusztus 8-án:   20 óra:   Bihari Együttes és tánckar - cigányzene 
Augusztus 9-én:           Rétközi Nyugdíjas Találkozó 
                     20 óra:  Tolouse-i énekkar (Franciaország) hangversenye  
    (francia népdalok, sanzonok) 
Augusztus 10-én:  14 óra:  Kötélhúzás a Tiszán át 
                     20 óra:  Korda György és Balázs Klári koncertje 
Augusztus 11-én:  12 óra:   VIII. Országos Felsô-tiszai Halászléfôzô Verseny 
               Közben: gyermekmûsorok, divatbemutató 
                                 20 óra:  Apostol koncert   

(folytatás az elızı oldalról) 
 
Egész délután énekesek, bohócok lépnek 
fel. Este 7-tıl csinos lányokat láthatnak a 
színpadon egy divatbemutató mősor kereté-
ben. 
20 órától pedig az Apostol együttes koncert-
je. 
Reméljük, hogy mindenki jól fogja érezni 
magát e 8 nap alatt! 
 
Kérem szépen a Berczeli Napló olvasóit, 
hogy távoli rokonaikat, barátaikat, ismerısei-
ket hívják el a Tisza-partra. Biztosan felejt-
hetetlen élményekkel térnek majd haza. 
 
                                          Homonnai Zoltán 
                                                 fıszervezı 

Tisztelt Berceli Napló olvasók az elmúlt  
napokban többen érdeklıdtek, hogy a vil-
lanyoszlopokon miért nincs minden virágtar-
tóban muskátli? Erre a kérdésre szeretnék 

nagyon röviden válaszolni. Az elmúlt évben 
a Mezıgazdasági Szakmunkásképzı Inté-
zettıl vásároltuk meg a  muskátlit. Ebben az 
évben a megrendelés körül egy kis csúszás 
történt, ezért azt kellett tudomásul vennünk, 
hogy a tervezett mennyiségtıl jóval keve-
sebb van. Próbáltunk más termelıtıl besze-

rezni, de sajnos sem Balsán, sem Nyíregyházán 
már nem tudtunk több cserép muskátlit vásárol-
ni. Így ebben az évben a Kossuth utcán, a Zrínyi 
utcán és a Vásártér utca nagyobbik részén nem 
került kihelyezésre. Elnézésüket kérjük, hogy 
nem sikerült ezt a feladatot megoldani, de az 
elkövetkezendı évben igyekszünk olyan megál-
lapodást kötni amelynek értelmében majd min-
den oszlopra tudunk muskátlit kihelyezni. A 
villanyoszlopok azért így sem maradtak virág 
nélkül, a község valamennyi utcájában a villany-
oszlopok mellé ún. hajnalka virágot ültettünk, 
mely a villanyoszlopokra felfut és nyár közepétıl 
késı ıszig virágzik. Ezeknek a virágoknak a 
gondozásában kérném a község lakosainak 
segítségét, ha pár szál zsinórt kihúznak arra 
felfuttatják, akkor sokkal szebbé teszik közsé-
günket. A hajnalka nevő virág egyedi, hisz az 
elmúlt évben beneveztünk a virágos falu mozga-
lomba és kijöttek ellenırizni, illetve megtekinteni 
a községet és nagyon jó véleménnyel voltak 
róla, az országban ennek a virágnak a villany-
oszlopra történı futtatása egyedi, sehol nem 
foglakoztak ilyen virág ültetésével, illetve vetésé-
vel. Ezért én úgy gondolom, hogy ezzel különle-
gessé tehetnék a községünkben a virágosítást. 

Tehát tisztelettel kérem a község lakossá-
gát, aki elıtt a villanyoszlopon  van,  egy 
kis gondot, figyelmet fordítson rá és akkor 
ezzel is szebbé, otthonosabbá tehetjük 
községünket.   
 
Hajnal András polgármester 

Ebben az évben állományunk több mint 100 
kötettel gyarapodott. Az újság terjedelme nem 
engedi meg, hogy itt felsoroljam az új könyve-
ket, ezért csak a felnıtteknek szóló mővek 
közül ajánlok néhányat: 

Kosztolányi Dezsı füveskönyve 
Muffinok 
Örömhír kalendárium 
Reménytelen / C. Parker 
Természetes antibiotikumok 
Magyar tudománytár: 6 kötet 
Egy pesti lány története / Molnár Ferenc 

Személyiségtípusok…. Stb. 
 
A gyerekek körében az ifjúsági regények között 
közkedveltek a lovakról szóló könyvek. Ezek 
közül a legújabbat ajánlják iskolánk tanulói, 
társaikkal: 
 
Kathleen Duey: Lódobogás, Katie és musztáng 
 
A Lódobogás c. könyvnek 4 kötete van, amely 
egy szegény árva lányról szól, akit Katie-nek 
hívnak. Ez a könyvsorozat bemutatja egy 

musztáng és a kislány fantasztikus barátságát. 
Legfıképpen fiataloknak ajánljuk, akik kalan-
dokra vágynak. Az1. kötet Katie hányatottságá-
ról, megrázkódtatásairól szól. Nekünk mégis a 
2. kötet tetszett, melyben egy drámai szökés 
tanúi lehetünk. A 3. kötet kalandozásokkal és 
vidámsággal teli, a 4. kötet a vágyak és kérdé-
sek, kalandok halmaza, de a vége a kislány és 
a ló számára kedvezı és bíztató.  
   Nagy Zsuzsanna 8.o 
   Németh Eszter    6.o. 

Rovatvezetı: Futkos Béláné 
könyvtárvezetı 



Tisztelt Olvasók! 
Új rovatot indítunk „Jogi rovat, hogy tudjuk 
mi miért történik velünk!” címmel. Hónapról-
hónapra olyan témával fogunk foglalkozni, 
ami meggyızıdésünk szerint érdekelheti 

Önöket, és minden bizonnyal hasz-
nukra fog válni. A polgármesteri hi-
vatal államigazgatási és önkormány-
zati hatósági feladatait ellátó dolgo-
zói (Andrikó Istvánné, Magyar 
Józsefné, Kocsis Jánosné és jóma-

gam) minden alkalommal megismertetik 
Önöket egy-egy aktuális, sokakat érintı 
jogintézménnyel, és mindezt teszik majd 
közérthetıen, esetleges példákkal alátá-
masztva. Meggyızıdésem, hogy a tájéko-

zottság magabiztossá tesz, és ezen ismere-
tek birtokában Önök is sokkal jobban tud-
nak majd boldogulni a mindennapi életben. 
Ha bárkinek közérdekő kérdése, jogi problé-
mája van, forduljanak hozzánk bizalommal, 
és az újság hasábjain keresztül válaszolunk. 
Olvassák a cikkeket szorgalommal, és így 
sokaknak lesz lehetıségük arra, hogy a 
jogaikon túl, a kötelezettségeiket is megis-
merhessék. 

Tisztelettel: Dr. Szilágyi Norbert 

 

Tájékoztató a szülık részére a hal-
mozottan hátrányos helyzet megálla-
pításáról és az ehhez kapcsoló tá-
mogatásokról, pályázati lehetısé-

gekrıl 
 
A közoktatásról szóló 20/1997. (II.13.) Korm. 
rendelet a hátrányos helyzető gyermekek és 
tanulók létszámával összefüggı adatszolgálta-
tási kötelezettséget ír elı a jegyzı részére.  

A halmozottan hátrányos helyzet megállapítá-
sához nyilatkozatot küldtünk ki a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülık-
nek és a védelembe vetteknek.  
A védelembe vett, illetıleg rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek 
akkor minısül halmozottan hátrányos helyzető-
nek, ha a szülık legfeljebb az iskola nyolcadik 
évfolyamát fejezték be sikeresen.  
A nyilatkozat kitöltése önkéntes. Amennyiben a 
nyilatkozatot kitöltik, azt 2007. július 31-ig kell a 
Polgármesteri Hivatalba visszajuttatni.  
Amennyiben gyermeke határozatunk alapján 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
már jogosult, az ehhez kötıdı támogatásokat, 
ellátásokat természetesen a továbbiakban is 
igénybe vehetik (pl.: ingyenes vagy kedvezmé-
nyes étkezést, ingyenes tankönyvellátást, 
pénzbeli támogatást, stb.). A halmozottan hát-
rányos helyzető gyermekeket, tanulókat megil-
letı támogatások ezen felül érvényesülnek. 

Ha a halmozott hátrányos helyzet feltételeinek 
megfelel a következı lehetıségek illetik meg: 
 
Kötelezı óvodai ellátás: Ha gyermeke betöltöt-

te harmadik életévét és Ön szeretné óvo-
dába járatni, a körzetes óvoda köteles ıt 
teljes napra felvenni. 

 
Útravaló ösztöndíjprogram: Az általános iskola 

7-8. osztályos tanulói és középiskolások 
pályázhatnak ösztöndíjra egy választott 
tanárral (mentorral) közösen. 
 
Az aktuális pályázati kiírásokról és a pon-
tos feltételrıl a Tempus Közalapítványnál 
lehet érdeklıdni. 
Címe: Tempus Közalapítvány, Útravaló 
Programiroda, 1134. Budapest, Váci u. 
37. 
VII. emelet 
Telefonszáma: (06-1) 237-13-20 
 

A szociálisan hátrányos helyzető fiatalok felsı-
fokú tanulmányait elısegítı program: 
Fıiskolára vagy egyetemre jelentkezı 
fiataloknak szól.   
 
Ha az Ön gyermeke költségtérítéses kép-
zésre nyer felvételt és halmozottan hátrá-
nyos helyzető, államilag finanszírozott 
képzésben folytathatja tanulmányait, tan-
díjköltségeit tehát az állam átvállalja. 

Ha az adott intézményben nincs költ-
ségtérítéses képzés, akkor az államilag finan-
szírozott ponthatárnál kevesebbel is felvételt 
nyerhet. 

Ehhez szükséges, hogy a jelentkezési 
lapon a tanuló megjelölje, hogy halmozot-
tan  hátrányos helyzető és csatolja a je-
lentkezési lapon kért igazolásokat. 
A  p o n t o s  f e l t é t e l e k r ı l  a 
WWW.mentorhalo.hu-n lehet érdeklıdni.  
 

Pályázati lehetıségek az interneten kereshe-
tık: 
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 
honlapja: www.om.hu 
Az Oktatási Minisztérium Alapkezelı 
Igazgatóságának honlapja: www.omai.hu 
A suliNova Közoktatás-fejlesztési és 
pedagógus- továbbképzési Kht. Honlap-
ja: 
www.sulinova.hu 
A Tempus Közalapítvány honlapja: 
www.tka.hu 
A Pályázatfigyelı újság honlapja: 
www.pafi.hu 
Ezen a honlapon található összefoglalva 
a legtöbb pályázat.  
 

További segítséget (például adatlapok kitölté-
séhez, címek, telefonszámok megszerzéséhez) 
az önkormányzattól kaphat.  

 Magyar Józsefné 

A rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményrıl 

 
 A települési önkormányzat jegyzıje 

megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményre való jogosultságát, 
amennyiben a gyermeket gondozó család-
ban az egy fıre jutó havi jövedelem összege 
nem haladja meg a 

 
1.) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének (jelenleg 27.130,- Ft.) a 130 %-át, 
vagyis a  35.269,- Ft-ot.  
aa) ha a gyermeket  egyedülálló szülı, illetve 
más törvényes képviselı gondozza, vagy 
ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyo-
san fogyatékos, vagy 
ac) ha a nagykorúvá vált gyermek nappali okta-
tás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat 

és a 23. életévét nem töltötte be, vagy 
felsıfokú oktatási intézmény nappali tagozatán 
tanul és a 25. életévét még nem töltötte be. 
  

Házasságkötés esetén a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosult-
ságot meg kell szüntetni, ha a jogosult házas-
ságkötése  szerinti új családban az egy fıre 
jutó havi jövedelem összege, illetve vagyon 
értéke meghaladja a fent  említett jövedelem-
határt.  

 
2.) az öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének 120 %-át, vagyis  jelenleg a  
32.556,- Ft-ot az a) pont alá nem tartozó eset-
ben, 

feltéve, ha vagyoni feltételeknek is 
megfelel. 

A vagyoni helyzet vizsgálta kiterjed 
az alábbiakban meghatározott közös háztartás-
ban élı közeli hozzátartozók vagyonára.  

 
Vagyon alatt azt a hasznosítható 

ingatlant, jármővet, továbbá vagyoni értékő 
jogot kell érteni, amelynek egy fıre jutó értéke 
a gyermeket gondozó családban 

a) külön-külön számítva az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, 
vagyis 

az 542.600,- Ft-ot, 
együtt számítva az öregségi nyugdíj 

legkisebb összegének hetvenszeresét, vagyis 
az 1.899.100,- Ft-ot 

meghaladja, azzal, hogy nem minısül 
vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülı 
vagy  a tartásra köteles más törvényes képvi-
selı életvitelszerően lakik, az a vagyoni értékő 
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jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, 
továbbá a  mozgáskorlátozottságra tekintettel 
fenntartott gépjármő. 

 
Az  egy fıre esı jövedelem  számí-

tásánál – a kérelem benyújtásának idıpontjá-
ban – közös háztartásban élı közeli hozzátar-
tozóként  kell figyelembe venni 

a szülıt, a szülı házastársát vagy 
élettársát, 

20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel 
nem rendelkezı gyermeket, 

a 23 évesnél fiatalabb, önálló kere-
settel nem rendelkezı, nappali oktatás munka-
rendje szerint tanulmányokat folytató gyerme-
ket,  

a 25 évesnél fiatalabb, önálló kere-
settel nem rendelkezı , felsıoktatási intézmény 
nappali tagozatán  tanulmányokat folytató gyer-
meket,  

korhatárra való tekintet nélkül a tartó-
san beteg, illetıleg a testi, érzékszervi, értelmi, 
beszéd- vagy más fogyatékos gyermeket,  

az a)-e) pontokba nem tartozó, a 
Csjt. alapján a szülı vagy házastársa által 
eltartott rokont.   
 
A kérelemhez be kell nyújtani a kérelem be-
nyújtását megelızı 3 hónapra vonatkozóan a 
család nettó jövedelmérıl szóló igazolásokat, 
így a munkaviszonyból, munkavégzésre irá-
nyuló egyéb jogviszonyból származó jövedel-
met és táppénzt, társas és egyéni vállalkozás-
ból származó jövedelemrıl, ingatlan, ingó va-
gyontárgyak értékesítésébıl származó jövedel-
met, nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb 
nyugdíjszerő ellátásokról, a gyermekek ellátá-
sához és gondozásához kapcsolódó támogatá-

sok (különösen: GYED, GYES, GYET, 
családi pótlék, gyermektartásdíj, árva-
lelátás), munkaügyi szervek által fo-
lyósított rendszeres pénzbeli ellátást, 
föld bérbeadásából származó jövedel-
met, egyéb (különösen : kapott tartás-, 

ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, 
kis összegő kifizetések stb.) a nagykorú, nap-
pali tagozaton tanuló, vagy hallgatói jogvi-
szonyban állók iskolalátogatási bizonyítványát. 
Jövedelemként kell figyelembe venni az önkor-
mányzat által folyósított rendszeres szociális 
segélyt és az ápolási díjat is. 
 
Nem minısül jövedelemnek a temetési se-
gély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a 
lakásfenntartási támogatás, a rendkívüli gyer-
mekvédelmi támogatás, a tizenharmadik havi 
nyugdíj, a nevelıszülık számára fizetett neve-
lési díj és külön ellátmány, az anyasági támo-
gatás, a súlyos mozgáskorlátozott személyek 
pénzbeli  közlekedési kedvezményei, a vakok 
személyi járadéka és a fogyatékossági támo-
gatás.    
 
A családba fogadott vagy harmadik személynél 
elhelyezett gyermek esetén a gyermek megél-
hetését szolgáló juttatásokat kell figyelembe 
venni (családi pótlék, gyermektartásdíj, árvael-
látás). Az ı esetükben az errıl szóló igazoláso-
kat kell becsatolni a kérelem benyújtását meg-
elızı három hónapra vonatkozóan.  
 
A hiányosan benyújtott kérelmezıt a KET sza-
bályai szerint hiánypótlásra kell felhívni megfe-
lelı határidı megjelölésével.  
Ha az ügyfél a felhívásnak nem tesz eleget a 
polgármesteri hivatal jegyzıje a rendelkezésre 
álló adatok alapján dönt vagy megszünteti az 
eljárást.  
 
Felhívjuk azoknak a nagykorú, rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosultaknak 
a figyelmét, akiknek a tanulói, hallgatói jogvi-

szonya a 2006/2007-es tanévben befejezıdött, 
szíveskedjenek az ellátás megszőntetését a 
polgármesteri hivatalban kérni, melyhez szük-
séges az iskolai bizonyítvány, illetve fıiskolai 
oklevél.   
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
való jogosultságot egy év idıtartamra kell meg-
állapítani, mely a kérelem benyújtásának nap-
jától esedékes.  
Ezt az ellátást minden esetben kérni kell.  
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
ismételt megállapítása iránti kérelem a korábbi 
jogosultság idıtartama alatt, annak megszőné-
sét megelızı három hónapban is benyújtható. 
Ha a rendszeres kedvezményre való jogosult-
ság ismételt megállapítása iránti eljárás a ko-
rábbi jogosultság megszőnése elıtt befejezı-
dik, az új jogosultságot a korábbi jogosultság 
megszőnését követı naptól kell megállapítani. 
 
A támogatásban részesülı jövedelemi helyze-
tében bekövetkezett változást  a változás bekö-
vetkezésétıl számított 15 napon be kell jelen-
teni a polgármesteri hivatalban.  
 
Az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszemően 
igénybevevıt kötelezni kell a pénzbeli ellátás 
visszafizetésére, illetve a természetbeni ellátás 
esetén a pénz egyenérték megfizetésére.  
 
A települési önkormányzat jegyzıje annak a 
gyermeknek, fiatal felnıttnek, akinek rendsze-
res gyermekvédelmi kedvezményre való jogo-
sultsága 
-a tárgyév július l-jén fennáll, a tárgyév július 
hónapjában, 
-a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév 
november hónapjában pénzbeli támogatást 
folyósít. Ebben az évben ez az összeg gyerme-
kenként 5.000,- Ft.  
 

Magyar Józsefné fımunkatárs 

(Folytatás az elızı oldalról) 

A közgyógyellátási igazolványról 
 

A közgyógyellátás  a szociálisan rászorult sze-
mély részére az egészségi állapota megırzé-
séhez és helyreállításához kapcsolódó kiadá-
sainak csökkentése érdekében biztosított hoz-
zájárulás. A közgyógyellátási igazolvánnyal 
kapcsolatos eljárás menetérıl az 1993. évi III. 
tv. 49-53.§-ai rendelkeznek, ez a jogszabály 
2006. július 1-napjától hatályos és sajnos a 
gyakorlat azt mutatja, hogy az Egészségbizto-
sítási Pénztár az igazolvánnyal kapcsolatos 
többletfeladatai elvégzésére technikailag nem 
tudott felkészülni, ez az ügyintézési határidıt 
meghosszabbítja.  
Az önkormányzat számára elıírás, hogy a 
beadott kérelmeket a háziorvostól kapott lezárt 

borítékkal együtt a szakhatósági állásfoglalás 
elkészítése végett három munkanapon belül, a 
Megyei Egészségbiztosítási Pénztárhoz kell 
továbbítani. A szakhatósági állásfoglalás elké-
szítéséhez az Egészségbiztosítási Pénztárnak 
hónapokra van szüksége. Ha az állásfoglalás 
megérkezik, az önkormányzat azonnal elkészíti 
a határozatot és az igazolvány elkészítése, és 
postázása végett továbbítja azt az Egészség-
biztosítási Pénztár felé, mivel azt is ık készítik 
el. Az önkormányzatnál az ezzel kapcsolatos 
ügyintézés naprakész.  

A közgyógyellátásra való jogosultságról a jegy-
zı dönt. A jogosultság egy évre kerül megálla-
pításra.  

Két nagyon fontos határidıre szeretném 
felhívni az érintettek figyelmét:  

A közgyógyellátás iránti kérelem a jogosultság 
idıtartama alatt, annak lejártát megelızı 

három hónapban is benyújtható. 

A 2007. július 1. és 2007. október 31. között 
lejáró azon közgyógyellátási igazolványok 
felhasználhatósági ideje, amennyiben 
legkésıbb az igazolvány lejártát megelızı 
napon kérelmet nyújtottak be a jegyzıhöz, 
- az egyéni és az eseti gyógyszerkeret 
idıarányos részének biztosításával – az új 
igazolvány kiadásáig, de legkésıbb a 
lejártát követı három hónapig meghosz-
szabbodik. 

 

Andrikó Istvánné  vezetı tanácsos 
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Bizonyára sokaknak 
feltőnt, hogy a Berczeli 
Napló az idén még csak 
két alkalommal jelent 
meg. Ehhez kapcsoló-
dóan tettük fel a kérdést: 
Mirıl olvasna szívesen 
az újra megjelenı 
Berczeli Napló követke-

zı számaiban? Elégedett-e a jelen-
legi tartalmával? Van-e elképzelése, hogy milyen új  
rovatokat indítsunk, ami Tiszabercel lakossága szá-
mára közérdekő lehetne, vagy akár csak sokoldalúb-
bá tehetné Tiszabercel írott sajtóját? 
 
Tiszaberceli Önkormányzat Jegyzıjének! 
Kérdésére válaszolva, elégedett vagyok a 
Berczeli Napló tartalmával. 
Papp János jegyzı Úr és lelkes csapata min-
dent megtett, hogy a községben történtekrıl 
színvonalas tájékoztatást adjon a lakosság 
részére. 
Köszönet érte! 
Amit szívesen olvasnék még: 
- A község újszülötteinek, házasságot kötık 
valamint az elhalálozottak névsora. 
- Tiszaberceli régi történetek leírása az elızı-
ekhez hasonlóan. 
- A sikeres pályázatok közlése a Berczeli Nap-
lóban. 
- Bessenyei György községünk szülötte, ezért 
verses pályázat kiírása is célszerőnek mutatko-
zik. Bessenyei nevéhez kötıdjön a díj megne-
vezése. 
- Mivel a Tisza partján lakunk sok a horgász. A 
friss horgászhírek, horgász élmények, horgá-
szati szaktanácsok leírása alkalom szerően. 
A továbbiakban a Berczeli Napló szerkesztésé-
hez Jegyzı Úrnak kívánok sok sikert, eredmé-
nyes munkát a lakosság megelégedésére. 
               Tisztelettel:Fekete Béla 

Tisztelt Szerkesztı Úr! 
Köszönöm a megtiszteltetést! 
Én és a családom meg vagyunk elégedve a 
berceli újság minden rovatával. Sok települé-
sen nem mondhatják el, hogy van újságuk. 
Elképzelésem, hogy a sok gyermekes csalá-
dokról is legyen rovat, a mindennapjaikról. A 
fiatalok számára a községben nincs szórakozá-
si lehetıség, jó lenne, ha ebben segítenének. 
A  sportrendezvények is el vannak hanyagolva. 
Elsısorban a nagycsaládos szülıket kellene 
támogatni munkalehetıséggel a hivatalban is. 
Ezt az újságban is meg lehetne jelentetni. 
    

Tisztelettel: Oláh Dezsı 
 

Tisztelt Szerkesztı Úr! 
Elıször is nagyon szépen köszönöm a lehetı-
séget, hogy kérdéseire választ adhatok. Öröm-
mel olvastam a Berczeli Napló újra megjelenı 
számát. Mirıl is olvasnék szívesen az elkövet-
kezı számokban? Elsısorban az iskolánk éle-
tébıl bıvebben, mivel iskolás vagyok. 
Én az újság jelenlegi tartalmával elégedett 
vagyok, mert jó,  színvonalas, a lakosságot 
fontos dolgokról tájékoztatja. 
Az elképzelésem szerint indíthatnának apróhir-
detési rovatot. Gondolom azt is szívesen olvas-
nák. Szórakozás képen több vicc rovatot, egy 
kis mosoly érdekében a borús napokat felvidí-
tani. 
Végül, de nem utolsó sorban kívánok a jegyzı 
úrnak a munkájához jó erıt, egészséget, sok 
sikert és kitartást. 
 
                   Tisztelettel: ifj. Korsoveczki Gyula  
 
Tisztelt Szerkesztı Úr! 
Mindig nagy örömmel olvasom a Berczeli Nap-
lót. Örülök neki, hogy az újság által a faluban 
történı eseményekrıl, aktuális rendezvények-

rıl értesülhetek. Szeretném, hogy a jövıben is 
a Berczeli Naplón keresztül a falu apraja nagyja 
tudomást szerezzen a fontos eseményekrıl.  
Nagyon tetszettek az elızı számokban olvasott 
iskolai elszólások és viccek, várom, hogy to-
vábbra is legyenek ilyen szórakoztató cikkek. 
Véleményem szerint feldobná az újságot, ha a 
BIKE csinálna egy saját rovatot, melyben be-
számolnának a terveikrıl és programjaikról, 
kirándulásaikról. Ezáltal mindenki jobban meg-
ismerhetné ezt az egyesületet. 
Nagyon örülnék neki, ha a jövıben sőrőbb 
megjelenéssel olvashatnám az önök kiadvá-
nyát. 

Tisztelettel: Fodor Ágota 
 

Tisztelt Jegyzı Úr! 
Köszönöm a bizalmat, amiért lehetıséget kap-
tam véleménynyilvánításra, azaz beleszólhatok 
a „BERCZELI NAPLÓ” szerkesztésébe!  
Koromnál és érdeklıdési területemnél fogva én 
szívesen olvasnék a tudomány és technika 
világáról érdekességeket, aktualitásokat akár 
csak hírmorzsa formájában is! Egy-egy jó anek-
dota a berceliek életérıl is színesíthetné a 
lapot! Korábban volt a „Vicc rovat”, amit a mos-
tani számból hiányolok.  
Mindent egybevetve színvonalasnak találom a 
„BERCZELI NAPLÓ”-t, amit szívesen olvasok 
és izgatottan várom az új számok megjelené-
sét! 

Tisztelettel: ifj.Tihor József 
 
Köszönöm Önöknek, hogy megtiszteltek 
válaszukkal! A konstruktív ötleteiket a jövı-
ben is szívesen fogadjuk, és  a  Berczeli 
Napló következı számainak szerkesztése-
kor figyelembe fogjuk venni. 

Dr. Szilágyi Norbert 

A Magyar Ulti Szövetség és a Tiszaberceli 
Szabadidı Egyesület közös szervezésével 
2007 június 30-án Tiszabercelen került meg-
rendezésre a Nemzeti Sport- Ulti Bajnokság. 
A sport -ulti bajnokság lényege az, hogy há-
rom fıs csapatok játszanak és  számítógé-
pen elıre leosztott játékok alapján valameny-
nyi csapat ugyanazt a játékot játssza és az 
adott lapból aki nagyobb nyereményt tud 
kihozni, az nyer. 33 fı részvételével kezdı-
dött meg a verseny, melyet a Tiszagyöngye 
Étteremben rendeztek. A tiszaberceli színe-
ket 6 fı képviselte: Pelei András,  Hertel Ist-
ván, Stekli Gyula, Száraz László, Zsíros La-
jos és Oláh László személyében. Sajnos 
ezen a napon a berceli fiuknak nem ment 
olyan jól, mint ahogyan a versenyeken általá-
ban menni szokott , így az elsı hatban nem 
szerepelt versenyzınk. Hetedik helyezést ért 
el Stekli Gyula, Zsíros Lajos a tizenötbe tu-

dott bekerülni. 
Sajnos Oláh Lász-

ló , Száraz László, Pelei András és 
Hertel István is a mezıny végén 
helyezkedett el. A versenyt a gyen-
gébbik nem képviselıi zárták jobb 
eredménnyel, hisz Zoltai Károlyné 
budapesti versenyzı nyerte el az 
elsı helyet, Várszegi Szilárd sáros-
pataki versenyzı  második és Far-
kas Lászlóné harmadik helyezést 
ért el. Az egész napos versenyre a 
jó színvonalú versenyszervezés 
volt jellemzı, melyet a résztvevık is 
elismertek. A sport -ulti mellett to-
vább zajlik a Szabadföld Kupa ver-
senye, melybıl  még  egy forduló van hátra, ez 
pedig a kisvárdai verseny,  mely július hónap-
ban kerül megrendezésre. Itt több tiszaberceli 
ulti játékosnak nyílik lehetısége arra, hogy a  
középdöntıbe onnan pedig az országos döntı-
be kerüljön.  Augusztus 4-én megrendezésre 

kerül Tiszabercelen a Tisza- parti ulti parti, 
amely már a rétközi kulturális és turisztikai 
napok rendezvénye. A versenyt 4-én szom-
baton reggel 9 órától szervezi a Szabadidı 
Egyesület, este 18 óráig játszhatnak a Tisza 
partra idelátogató játékosok.  



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.” 

László Antal ÁMK igazgató: 

Versmondás I. helyezettje:  
fj. Korsoveczki Gyula  
  5. b. osztályos tanuló  

Felkészítı nevelı: Farkas Anikó 

600 m-es síkfutás nagykörzeti verseny    
I. helyezettje: Kató Edit 6. évfolyamos 

tanuló  
Felkészítı nevelı: Hegedős Zoltánán 

Kislabda hajítás nagykörzeti verseny II. 
helyezettje: Oláh Dezsı 8. évfolyamos 

tanuló  
Felkészítı nevelı: Hegedős Zoltán 

60 m-es síkfutás II. helyezettje: 
Kovács Imre  6. évfolyamos 

 tanuló 
Felkészítı nevelı: Hegedős Zoltán 

Rajzverseny I. helyezettje: 
Szanics Andrea 1.a osztályos 

tanuló 
Felkészítı nevelı: Kovács Éva Mónika 

Rajzverseny I. helyezettje: 
Blaskó Anett 2. a. osztályos tanuló 

Felkészítı nevelı: Krajnyikovicsné Tóth 
Tímea 
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Rajzverseny II. helyezettje: 
Kerekes János 1.a. osztályos tanuló 
Felkészítı: Kovács Éva Mónika 

Német verseny  III. helyezettje: 
Ifj. Korsoveczki Gyula 5. b. osztá-

lyos tanuló 
Felkészítı nevelı: Hornyik Tibor 

Német nyelvi verseny  III. helyezett-
je: 

Gönczi Edina 6. évfolyamos tanuló 
Felkészítı nevelı: Hornyik Tibor,  

Farkas Anikó 

Sikeresen szerepelt négytusa csapatunk a nagykörzeti 
verseny III. helyezésének megszerzésével. A csapat 

tagjai voltak: Bodnár Nóra, Nagy Zsuzsanna, Kató Edit, 
Lakatos Barbara, Lakatos Elizabeth és Rácz Nikoletta. 
A sportolókat Hegedős Zoltán készítette fel a versenyre. 

 
 
 
 
 

 

 
A Bessenyei György Általános Mővelıdési 
Központ Általános Iskolájában immár ha-
gyomány, hogy az évfolyamok legjobb 
tanulóit vendégül látja Hajnal András pol-
gármester úr. A gyermekek számára elis-
merést nyújtó fogadásra immár ötödik 
alkalommal, a nyári szünetet megelızı 
utolsó tanítási napon került sor, a helyszín 
pedig a polgármesteri dolgozószoba volt. A 
diákokat egész éves munkájuk alapján 
választották ki, és két csoportban érkeztek 
a várva-várt eseményre. Az alsó tagozatos 
legjobbak után a felsısök következtek, és 
a program mindkét esetben hasonló volt.  
A gyerekeket köszöntötte a polgármester 
úr, és gratulált nekik egész éves eredmé-
nyeikhez. Hangsúlyozta, hogy büszke 
rájuk, és a jövıben is hasonló sikereket 
kíván. 
A tanulók elmondták véleményüket a köz-
ségrıl, és fejlesztési elképzeléseikrıl is 
tájékoztatták a polgármester urat, aki a 
szolid vendéglátás után, dísztollal ajándé-
kozta meg ıket. 
 
A legjobbak: Májer Dézi 1. osztály, 
Szendrei Zoltán 1. osztály, Petró László 
2. osztály, Blaskó Anett 2. osztály, 
Szunyogh Hajnalka 3. osztály, Bodnár 
Ágnes 4. osztály, Gaál Szabó Dóra 5. 
osztály, Bódi Ivett 5. osztály,  ifj. 
Korsoveczki Gyula 5. osztály, Szántó 
Andor 6. osztály,  Bodnár Nóra 7. osztály, 
Bartku Zsolt 8. osztály, Kató Dániel 8. 
osztály 
 

További sok sikert  és jó tanulást kívánunk, 
és reméljük, hogy jövıre másoknak is lehe-
tıségük lesz arra, hogy a  polgármesteri 
„fogadóóra” fıszereplıi legyenek! 

Kazinczy verseny II. helyezettje: 
Bakosi Viktória 8.osztályos  

tanuló 
Felkészítı: Czene Istvánné 



Rovatvezetı: 
Timku Rita 
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1920. december 14-én született Paszabon.. 
Édesapja Tarjányi Pál, édesanyja Krizsai Mag-
dolna. Nehéz gyermekkora volt. Heten voltak 
testvérek, öt fiú és két lány, ı volt a legidısebb. 
Édesanyját 26 évesen elvitte az akkor kitört 
tífusz járvány. Boriska néni ekkor csak 6 éves 
volt. Neki kellett legnagyobb testvérként a ki-
sebbeket pesztonkálni, az otthoni teendıket 
elvégezni. Két év múlva édesapja újra megnı-
sült, így valamivel könnyebb lett a helyzetük. 
Az iskolában hat osztályt végzett, kitőnıvel, ı 
volt a legjobb tanuló. Turi tanító úr Sárospatak-
ra akarta küldeni továbbtanulni „szegény ala-
pon” (nem kellett tandíjat fizetni), de édesapja 
nem engedte, mivel sok volt a munka a földe-
ken. Akkoriban nem voltak osztályok, egy taní-
tó volt, 82 gyereket tanított egyszerre egy te-
remben, mégis rendet tudott tartani. Ha valaki 
rossz volt, jött a körmös, vagy a szíj. Soha nem 
panaszkodtak otthon, mert akkor kapták volna 
a következı verést. Ezt ma is így kellene az 
iskolában, nem lenne olyan fegyelmezetlenség. 
Kerültek ki tılük orvosok, ügyvédek, papok, 
tanárok. Az ı osztálytársa volt a Kossuth Lajos 
Gimnázium nyugalmazott igazgatója. Reformá-
tus család, pedig édesanyja, majd mostoha-
anyja is katolikus. Az iskolai záróvizsga a temp-
lomban volt. Szépen kidíszítették a templomot 
kis csokrokkal, s ı mondta a búcsúztatót a 
ballagó diákok nevében, amelynek szövegére 
még ma is emlékszik. 
12 évesen az iskolából kikerült, aratni jártak. 
Rossz cipıben, tele szerelemfővel kellett a 
markot szedni, sokszor magasabb volt a gabo-
na, mint ı. Majd édesapja napszámra kepét 

vállal (minden 10. rész az övék). 14-15 évesen 
Ibrányba a Nagyerdıre, az Ambrózi birtokra 
napszámba jártak répát sarabolni reggeltıl es-
tig. Naponta 70 fillért kaptak, s minden szomba-
ton fizettek. Visszaemlékezett Boriska néni, 
amikor a berceli híres zsidónál, Solylemnél cipıt 
vettek apjával. Az egyik 3,10-be másik 3,50-be 
került. Neki jobban tetszett a drágább, mégis az 
olcsóbbat vették, mert az nagyobb volt s jövıre 
nem kellett újat venni, s a fennmaradó összeg-
bıl még tudtak harisnyát és fejrevaló kendıt is 
vásárolni. Késıbb szedert jártak szedni, ez volt 
a legnehezebb munka. Olyan hatalmas szeder-
földek voltak akkoriban, hogy csak az eget lát-
ták. Csak a világosat kellett kiszedni a többi 
közül, de ez olyan koszos munka volt, hogy alig 
várták odaérjenek a föld végén lévı csatorná-
hoz megmártózni. A téli ruhára valót az alma 
egyelésével és metszésével keresték meg, ez 
sokszor 2-3 hétig tartott. 
26 évesen ment férjhez. Házasságából két fiú-
gyermek született, József és András. Van há-
rom fiú unokája, egy lány s már három déduno-

kája, most várják a negyediket. Már 30 éve 
özvegy. Házasságkötésük után nehéz mun-
kával megvették kis házukat, szüleik nem 
tudták  úgy segíteni ıket, csak egy bútort 
kaptak staférhoz. A háború alatt ezt a kis 
házat bomba érte, így újra kellett építeni. 
Baráti segítségek árán sikerült. Nappal a 
mezıre jártak, este varrt. 1941-ben tanulta 
Korpás Lajosnénál a szabást. Egy hónapra 
10 pengı volt a tandíj. Rámaradt édesanyjá-
nak a varrógépe, így nem kellett újat vásá-
rolni. Nevelıanyjának testvére minden év-
ben 20 kg-os ruhacsomagot küldött Ameri-
kából, ezeket a ruhákat átalakítva sokáig 
lehetett hordani. Ma már csak kisebb átala-
kításokat vállal. 
Nyugodt jó életet él most. „Most kéne 40 
évesnek lenni.” Várja s gyönyörködik unoká-
iban, dédunokáiban. Régen nehéz volt a 
munka, ma már mindent a gépek végeznek. 
Régen azt büntették, ha valaki nem dolgo-
zott, ma meg „díjazzák”. El vannak kényel-
mesedve a mai fiatalok. Régen nem volt 
támogatás, hitel mégis megéltünk. 
Papp János jegyzı Úr felkérésére a TV-ben 
is láthattuk amint kenyeret süt, lekvárt fız. 
Szívesen tett eleget ezeknek a felkérések-
nek. Három évig a Nyugdíjas Klub tagja volt, 
szereti a társaságot ezért szívesen járt oda. 
Több országban is megfordult már: Cseh – 
és Szlovákiában, a régi Jugoszlávia terüle-
tén, Ausztriában, Romániában, Erdélyben, 
református szervezéssel pedig kétszer volt 
Berekfürdın.  
Számára kihagyhatatlan a vasárnapi isten-
tisztelet, ha nem megy el, „olyan hosszúnak 
tőnik a hét”. 
Köszönöm a beszélgetést, jó egészséget 
kívánok!  

„Könyvtárakat írtak tele azzal, hogy mik 
jogaid ezen a földön. Pedig csak egyet-
len igazi jogod van: békében élni. De 
éppen errıl feledkeznek.” 
 
Amikor átvettem a tiszaberceli FIDESZ 
Egyesület elnöki posztját, Wass Albert 
ezen gondolatai jutottak eszembe. Úgy hiszem elıdöm, 
Görömbei Vilmos is fontosnak tartotta ezt munkája során, 
én pedig igyekszem hasonló szellemben folytatni tevé-
kenységét. Köszönettel tartozom a lehetıségért, számom-
ra ez egy nagyon megtisztelı feladat. Idén végeztem a 
debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıis-
kola tanító szakán, és szeretnék majd ebben a szakmában 
elhelyezkedni. Egyelıre keresem a helyem a világban, 
ahogy a legtöbb huszonéves. Ez az elnöki poszt lehetısé-
get ad nekem arra, hogy kiteljesedjen a közösségi tevé-
kenység iránt való érdeklıdésem is. Szeretnék minél több 
fiatalt bevonni a munkánkba, összetartásra és szeretetre 
ösztönözve ıket ebben a mai rohanó világban. 
 

     Nagy Evelin  Fidesz  helyi vezetıje  

 
 
2007. június 9-én a Teleházban 
megalakult a Fiatal Baloldal 
Tiszaberceli Alapszervezete. A 
helyi FIB 14 tiszaberceli és paszabi 
fiatal taggal kezdte meg mőködé-
sét. 

Az alakuló ülésnek résztvevıje volt: Juhász Ferenc, Országgyőlési Képviselınk, 
Pápai Gábor a Fiatal Baloldal Országos Irodájának vezetıje, Humicskó József az 
MSZP tiszaberceli alapszervezetének elnöke, Kovács Imréné az MSZP paszabi 
alapszervezetének elnöke, valamint Stromajer Ferencné az MSZP ibrányi alapszer-
vezetének elnöke. 
Az alakuló ülésen tiszteletét tette az Ibrányban már mőködı FIB elnöksége.  
A szervezet elnöke: Tóthszegi Zoltán, alelnökei: Kovács Szabolcs és Titi Zoltán. 
A FIB baloldali érzelmő fiatalokat fog össze, akiknek lehetısége nyílik bekapcso-
lódni a helyi és országos közéletbe. Az országos kiterjedéső szervezet részeként 
lehetıség adódik különbözı programokon való részvételre. Ennek kapcsán au-
gusztusban 8 tiszaberceli, illetve paszabi középiskolás vesz részt Fonyódligeten 
táborozáson. 
Várjuk további tagok jelentkezését!                                               

  Tóthszegi Zoltán FIB helyi elnöke 

FIATAL BALOLDAL TISZABERCELEN 
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Szalonnasütés 
 

Már régen eldöntöttük, hogy a júliusi győlésünk 
az Öreg-Tisza tónál lesz, ahol hódolhatunk a 
kedvenc tevékenységünknek, a szalonnasütés-
nek.  
Kozma István – házigazdánk – szeretettel várt 
bennünket. Már reggeltıl izgultunk. Hogy kide-
rül-e az idı, de csodák- csodájára kisütött a 
nap, így rendben volt minden.  
Mire a nagy többség leért, Pista elıkészítette a 
szalonnasütıket (ötletes, praktikus, tányértartó-
val ellátott), majd két tagtársunk az akácfát, a 
mindig szorgalmasok, Bogya és Piroska a zöld-

ségrátétet és otthon megfızött finom teát. Ez  
volt elıitalunk, étvágygerjesztınk. Alig, hogy 
fellángolt a tőz, észre se vettük, hogy 20-an 
üljük körül, majd késıbb, akik elsıre nem fér-
tek. Jó étvággyal ettünk, természetesen derő-
sen, nevetgélve. Apró sztorik történetek, de azt 
csak „megsúgni” lehet. 
Jó volt? Jó volt. Rövidesen megismételjük. A 
szalonnasütés után énekkari próba volt. Készü-
lünk Ibrányba Fogyatékosok Napjára, ahol kis 
nótacsokrunkkal szeretnénk vidámmá tenni a 
szervezett napot. 
Megbeszéltük a kirándulási tervet: Debrecen- 
Hortobágy- Tiszafüred- Abádszalók- Berekfür-

dı. 
Indulás: július 11-én 7 órakor  a Közép- Szabol-
csi- Kistérségi busszal. Jaj csak jó idı legyen!- 
szólaltak meg többen is. 
Beszéltünk a Turisztikai napokról, különösen a 
regionális nyugdíjas találkozóról, a helytállá-
sunkról, szervezı tevékenységünkrıl. Pontosí-
tás az augusztus elsejei ülésen. 
 

*** 
Örömmel vettük a felhívást a „Nagymama faka-
nala” témában. Többen jelentkezünk fıleg a 
hagyományos, régi ételekre. 
Már gondolatban fı a göresleves (Rézmőves 
Istvánné), a káposztás egytálétel (Tompa 
Józsefné), a töltelékes savanyú krumplileves, 
cinke (Hullár Lászlóné), a különleges nyúlvadas 
(Zsíros Antalné), cibere leves, krumpli vakaró 
(Hajdu Gusztávné) és még lesznek mások. A 
pályázatokat július 31-ig leadjuk a Polgármes-
teri Hivatalba. 

Rovatvezetı: Zsíros Antalné egyesületi elnök 

 
Mesemondóinkért ! 
 
Azt hiszem, nemcsak bennem ültek mélyen 
azok a gondolatok, - hogy hogyan is mentsük 
meg Lacza bácsi meséit-, hanem másokban is 
harangot kongatott Kuknyó János berceli szüle-
téső pedagógus (Tiszabercel Díszpolgára) 
cikke, amely felhívás és kihívás egy értékmen-
tı folyamatra, arra, hogy ebben a faluban élı 
Lacza Mihályt Tiszabercel népe a még meglé-
vı „emlékmorzsák” összerakásával, utóéleté-
nek megörökítésével méltó helyre tegye.  
Tanítványok százai tudnak róla, hiszen az álta-
lános iskola 5. osztályában a népmeseírók és 
népmesemondók tanításánál minden berceli 
gyermek füzetébe bekerült Lacza Mihály és 
Korpás László neve. Egy-egy mese felelevení-
tésével emlékeztünk rájuk, aztán megállt a 
folyamat. 
Kérdezzétek nagymamát és nagypapát, mert a 
faluban még sokan emlékeznek rájuk- mondtuk 
mi, magyar szakosok. Aztán haladtunk a tan-
anyaggal tovább. Ismerték tanítványaink 
Ortutay Gyula nevét, Paszab község híres 
néprajzosát, mindenesét, Turi Sándor bácsi 
tevékenységébıl,- majd szakkörös gyerekeink-
kel megtekintettük híres győjtéseit a paszabi 
iskolában. 
Milyen jó, hogy még a 24. órában van valaki, 
aki elkötelezettséget érez a „Lacza ügy” teljes 
feltárására, s fıleg arra, hogy jelentessük meg 
meséit könyvben, hogy igazi közkinccsé tegyük 
ezáltal nevét és szellemét. 
Néhányan mozdultunk a felhívásra. Kezd ösz-
szeállni azoknak a köre, akik ebben az emlék-
győjtésben segítségek lesznek. Meséit keve-
sen ırzik, de Hullár Lászlóné (Mariska néni) és 
Bartha Antal még emlékeznek ízes mesemon-
dásaira. A megırzött meséket közöljük majd a 

Berczeli Naplóban. 
Hogy hol nyugszik, hol van sírhelye a berceli 
temetıben, arra is rövidesen sor kerül.   – A 
görög temetıben fekszik- mondják az öregek. 
Andrikó Istvánné (Ági) már fel is kutatta, egyez-
tetve a görög katolikus egyházzal. Sírhantja 
nemcsak jelképes szimbólum lehet a község-
ben, hanem valóságos kegyeleti hely.  
Külön öröm, ha a könyvtárban a gyerekek meg-
nézhetik és kézbe vehetik a „ kincset”, a Nyíri 
és Rétközi parasztmesék címő könyvet, melyet 
Ortutay szerkesztett és Budai György 45 famet-
szettel illusztrált, (Készül a Kner Izidor könyv-
nyomdájában- Gyomán- 1935-ben –ennek 
utánnyomása a berceli példány.) 
Hogy miért kincs? Ebben a könyvben Lacza 
Mihálynak meséje nincs, de Korpás Lászlónak 
9 meséjét közlik, sıt itt  találjuk a harmadik 
berceli mesemondó Kapitány Mihály bácsi 
meséit is. Néhány évvel ezelıtt Kató Edit 
berceli általános iskolás tolmácsolásában Kor-
pás László meséje nyert a Rétközi Iskolaszö-
vetség által rendezett mesemondó versenyen. 
Kuknyó János hivatkozik arra, hogy Ortutaynak 
már nem volt ideje feldolgozni Lacza bácsi 
gazdag mesevilágát, de reméljük, hogy sikerül 
megismerni az Erdész Sándor nyíregyházi 
néprajzos anyagát, hiszen akkor lehetne teljes 
értékő feltárást és tanulmányt végezni.  
Mi addig is legyünk büszkék a még sokak em-
lékében élı Lacza bácsira, és adjunk segítsé-
get ahhoz, hogy mindenki közkincsévé tehes-
sük. 
Feltétlen meg kell említeni sıt dicsérni Natkó 
Zoltán tanítványunkat, aki a Berczeli Napló 
2005. januári számában gazdag és bıséges 
anyagot ismertetett a tiszaberceli lakosokkal- 
megírva Korpás László és Lacza Mihály értéke-
it, közli életrajzi körülményeiket, és tudatja 
cikkében, hogy a Magyar Kormány 1953. au-
gusztus 20-án, országosan elsıként a Népmő-
vészet mestere címet adományozta Lacza 
Mihálynak. 

Ugyanebben a számban jelent meg Hullár 
Lászlóné jegyzete Lacza bácsiról, melyben 
személyes emléke és élménye elevenedik meg 
a mesemondóról. Mariska nénit a napokban  
én is felkerestem, nekem is felidézte a kis öreg 
alakját, ahogy a fonóban nekik mesélt, szinte 
hallja ma is- mondja ı-, hogy „éppúgy láttam, 
mint most”- Lacza bácsi mesebizonyítékát. 
Megtudhattam, hogy a nagy mesélı szegényen 
élt öreg napjaiban.  A Czene- szugban 
(zsákutca) lakott, szomszédai Czene Sándor, 
Görömbei Sándor, Gönczi György, Eperjesi 
János és Balláék voltak. Amikor már legyengült 
és már nem látott, lánya, Lacza Julianna, 
Labbanc Mihályné magához vette, a Petıfi 
utcába hozták, itt halt meg. A családfa ismert, 
dédunokáik ma is élnek.  
    Zsíros Antalné 

KÉP a könyv fedlapjáról 



Rovatvezetı: Dr. Szilágyi Norbert  jegyzı 
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A leégés elleni óvintézkedés ellenére a bır a 
nyári hónapokban általában a szokottnál is szá-
razabbá válhat, felülete durvább lesz. Ennek 
egyik oka, hogy a melegben a szervezet sok 
vizet veszít, amit pótolni kell. Nyáron fokozottab-
ban ügyeljünk a napi folyadékbevitelre. A bır 
állapotának javítása céljából igyunk naponta 2-
2,5 liter folyadékot. A víz nemcsak pótolja a 
hiányzó nedvességet, ásványi anyagokat, ha-
nem salaktalanít, tisztít és átmossa szerveze-
tünket. Nem véletlenül ajánlják a fogyókúrázók-
nak a kúra alatti fokozott folyadékbevitelt. Rá-
adásul nyáron a verejtékmirigyeken keresztül 
sokkal több nedvesség távozik szervezetünkbıl, 
mint az év többi hónapján. 
A kellı mennyiségő folyadékbevitel mellett 
azonban tanácsos a bırt külsıleg is ápolni. Ha 
már tavasszal hozzászokik bırünk a sugarak-
hoz, akkor a nyári napfényt is jobban tőri, hiszen 
a barnulás tulajdonképpen a bır önvédelmi 
reakciója. Oda kell figyelnünk magunkra, tes-
tünkre és bırünkre, hogy megelızhessük a bır 
idı elıtti öregedését. A nyári tartós kánikula 
megviseli bırünket. Ha nem ápoljuk megfelelı-
en arcunkat, a ráncok elmélyülhetnek és mara-
dandó szépséghibák kialakulását eredményezik. 
A bır öregedési folyamatait a nap szárító- mele-
gítı hatása még jobban felerısítheti, egy idı 
után a kezeletlen bırfelület kellemetlenül húzó-
dó, száraz, érdes felszínő lesz, a bırfelszíni 
zsírréteg elvékonyodása miatt. Az arc van kitéve 
a legtöbb környezeti ártalomnak, ezért fontos 
például nyáron kalapot, kiskendıt használni. 
Mindenkinek védenie kell a bırét tápláló és 
fényvédı krémek, napozó emulziók használatá-
val! A bırtípusnak megfelelıen kiválasztott ké-
szítmények a vízhiányos és az érzékeny fehér 
bırőeknél a fokozott  vízvesztést, illetve a gyul-
ladások kialakulását elızik meg.  
 
Hogyan napozzunk biztonságosan? 
-11 és 15 között kerüljük az erıs napsugárzást, 
keressünk árnyékot.   
- Védje a gyermekeket könnyő ruházattal, kalap-
pal és legalább 30-as faktorszámú napozóké-
szítménnyel. 
- Bırtípusának és az éghajlatnak megfelelı 
napozókészítményt használjon. 
-  Már 20 perccel napozás elıtt kenje be bırét  
és úszás, törölközés után ismételje meg ! 
- Friss sebeket, hegeket, sérüléseket nem aján-
latos napfénynek kitenni, mert azok barnásan 
elszínezıdhetnek. 

Rovatvezetı: 
Tarjányiné Dr. 
Jedlicska Ilona 

N y á r i   b ı r á p o l á s 

Akadályverseny, és Ifjúsági  TalálkozóAkadályverseny, és Ifjúsági  TalálkozóAkadályverseny, és Ifjúsági  TalálkozóAkadályverseny, és Ifjúsági  Találkozó    
2007. augusztus 72007. augusztus 72007. augusztus 72007. augusztus 7----én, kedden a én, kedden a én, kedden a én, kedden a     
VIII. alkalommal megrendezésre VIII. alkalommal megrendezésre VIII. alkalommal megrendezésre VIII. alkalommal megrendezésre     
kerülı Rétközi Kulturális és kerülı Rétközi Kulturális és kerülı Rétközi Kulturális és kerülı Rétközi Kulturális és     

Turisztikai Napok keretén belülTurisztikai Napok keretén belülTurisztikai Napok keretén belülTurisztikai Napok keretén belül....    
és számos más érdekes program,  
melyre szeretettel várunk minden  

kedves fiatalt és érdeklıdıt! 
Ha túl akarod élni, keresdHa túl akarod élni, keresdHa túl akarod élni, keresdHa túl akarod élni, keresd    

 Hegedős Zoltánt a Hegedős Zoltánt a Hegedős Zoltánt a Hegedős Zoltánt a    
06060606----70/94170/94170/94170/941----07070707----35 telefonszámon35 telefonszámon35 telefonszámon35 telefonszámon....    

    

Programjaink délelıtt  
9.00 órától folyamatosan: 

Akadályverseny 
Számítógépes sátor 

Kézmőves sátor 
Ping-pong verseny 

Tojásdobáló verseny 

A 2007. június 27-én megtartott képviselı-testületi ülésen a képviselı-testület a pol-
gármester két ülés között végzett munkájáról és a lejárt határidejő határozatok végre-
hajtásáról szóló beszámolójának elfogadását követıen döntött a hatályos vagyon ren-
delet - jogszabály alapján kötelezı - éves módosításáról, elfogadta a Bessenyei 
György Általános Mővelıdési Központ minıségirányítási programját, valamint  a 
helyi ifjúsági cselekvési tervet. A testület támogatta az Ibrány-Nagyhalász kistérségi 
társulás keretében tervezett ibrányi járóbeteg szakellátás létrehozását, így lehetıség 
nyílna arra, hogy a járóbeteg szakellátást a jövıben ne csak Nyíregyházán, hanem 
Ibrányban is igénybe vegyék a betegek. A képviselı-testület döntött a Berczeli Napló 
elızı számában közzétett két festmény megvásárlásáról is, melyek ezentúl az általá-
nos iskolában várják a látogatókat. A Vásártér úti buszmegálló lakosság kérésének 
megfelelı áthelyezésére közlekedési jogszabályok, és a Volán Zrt. szakértıi állásfog-
lalása miatt nincs lehetıség. A Nyírségvíz Zrt. és Nyíregyháza város által felkarolt 
ivóvízminıség javító program kidolgozásához településünk csatlakozott, és a tervek 
elkészítéséhez, valamint a pályázatok benyújtásához szükséges meghatalmazást a 
testület megadta. A szervezett mammográfiás szőrıvizsgálatok lebonyolításának 
költségeihez az önkormányzat hozzájárult úgy, hogy a három napig tartó szőrésekhez 
az autóbusz költséget teljes egészében átvállalja a Nyíregyháza– Tiszabercel útvona-
lon. 
A 2007. július 16-i 5 órás képviselı-testületi ülés megtartására a Teleházban került 
sor, ahol a képviselıkön kívül részt vettek a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizott-
ság tagjai, az intézményvezetık, a civil szervezetek vezetıi, valamint meghívott ven-
dégek is. A szokatlan létszám indoka az volt, hogy a vezetık az elızı évi munkájuk-
ról beszámoltak a képviselı-testületnek. Elfogadásra került Tarjányiné dr. Jedlicska 
Ilona (Egészségügyi Intézmény), László Antal (Bessenyei Gy. ÁMK), Vass Tamás 
(Teleház), Zsíros Antalné (Nyugdíjas Egyesület), Petró Béla (Modellezı Klub), Ifj. 
Kolozsi László (Tiszamenti Lovasklub), Andrikó Istvánné (Esélyek Útja Egyesület), 
Száraz László (Szabadidı Egyesület), Hegedős Zoltán (BIKE), Natkó László 
(Önkéntes Tőzoltó Egyesület), Homonnai Zoltán (Tiszabercelért Egyesület) beszá-
molója. A képviselıtestület meghallgatta  a polgármesteri hivatal jegyzıjének tájé-
koztatóját a 2007. elsı félévében elnyert pályázatokról. Összesen 13 pályázat került 
ezidáig benyújtásra, melyek közül eddig 12 volt nyertes, így a befolyt összeg össze-
sen 21.664.356,- Ft. Egy pályázat elbírálása még folyamatban van, ezzel további 
2.500.000,- Ft-ra várunk. Várhatóan még ez évben elkezdıdik a Bessenyei és Rákó-
czi utcák útburkolatának felújítása, melynek elıfeltétele egy támogatási szerzıdés 
megkötése, valamint közbeszerzési eljárás lefolytatása. Az önkormányzat hulladék-
győjtık beszerzése mellett is döntött. Költségtakarékossági szempontok miatt nem 
kész hulladékgyőjtıket vásárolunk meg, hanem az alapanyagok megvásárlása után a 
helyi közmunka-program keretében foglalkoztatottak fogják azokat megcsinálni, és a 
közterületekre kihelyezni. Az idén augusztus 20-án nem kerül sor önkormányzati 
ünnepség megrendezésére, helyette egyházi istentiszteletek, misék alkalmával emlé-
kezünk meg Szent Istvánról és az „új kenyér” ünnepérıl. 



Nyugdíjba vonulása alkalmából búcsúztattuk 2007. július 11.-én Sánta Jánosné született: Nyilas 
Esztert, vagy ahogyan sokan ismerik Juliska nénit. Aki 1980. október 20. óta dolgozott a helyi 
általános iskola és óvoda konyháján majdnem 27 évet. A munkaviszonyát fiatalon a téglagyárban 
kezdte, majd dolgozott a gávavencsellıi cipı ktsz-ben, ezt követıen került ismét haza az óvodá-
ba. Itt volt dajka majd konyhai dolgozó. László Antal ÁMK Igazgatója méltatta Juliska néni munká-
ját, köszöntıjében kitért arra, hogy a közel 30 év alatt csendes, szerény, szorgalmas embert is-
mert meg benne, soha senkivel nem volt konfliktusa. Az intézmény dolgozói szerény ajándékokkal 
búcsúztak a nyugdíjba vonulótól. Nyugdíjas éveihez kívántak nagyon jó erıt, egészséget, család-
jában boldogságot, unokáiban sok örömöt. A dolgozók kérték, hogy nyugdíjas évei alatt is látogas-
sa meg a még tovább dolgozókat. A köszöntı után az elmúlt három évtized alatt szerzett tapasz-
talat és tudás eredményeként finom uzsonnára látta vendégül az óvoda valamennyi dolgozóját. A 
családias légkörben eltöltött délutánon mindenki Juliska nénit köszöntötte és ünnepelte, és közös 
beszélgetésekkel felelevenítették az elmúlt évtizedeket.     
 
Tiszabercel Község Önkormányzata és a Berczeli Napló szerkesztısége is kíván nagyon jó erıt, egészséget és sok boldogságot! 

Geréné Varga Beáta 

Sánta Jánosné - „Juliska” néni 

Berczeli 2007. július 

Rovatvezetı: Váraljai Jánosné védını 

Újonnan induló rovatunkban köszöntöm a 
Berczeli Napló olvasóit! 

Ebben a rovatban betekintést nyerhetünk a 
védınıi szolgálat munkájába. A védınıi ellá-
tást egyetlen cél irányítja: megszületéstıl 
kezdve az általunk gondozottak egészségének 
védelme ill. annak megırzése. A védınıi mun-
ka humánus szemlélető, segítı értékrend alap-
ján végzett családközpontú gondozás, amely 
az egészség megtartását, fejlesztését szolgál-
ja. Segítünk a családoknak azokban az élet-
szakaszokban, ahol elkezdıdhet az egyén 
életútja, s az egészségben megélt évek meg-
alapozásra kerülnek. 
A védınıi szolgálat több mint 90 éve mőködik 

az állami közszolgáltatások rendszerében. 
 
A védınıi ellátás magában foglalja a: 

Nıvédelmi gondozást 
Várandós anya gondozását 
Gyermekágyas gondozást 
Újszülött és csecsemı gondozását 
1-3 éves kisded gondozását 
3-6 éves gyermek gondozását 
iskolás, ill. tanköteles korú gyerme-

kek védınıi ellátását 
az életkorhoz kötött védıoltások 

megszervezését 
egészségfejlesztési tevékenysége-

ket. 

A népegészségügyi program keretében 2002.tıl szervezték a mammográfiás szőrıvizsgála-
tokat. Községünkbıl az elsı szőrési ciklusban 2002-2003-ban kerültek behívásra a 45-65 év 
közötti nık, majd 2 év múlva 2004-2005-ben ismét. A szőrésen való megjelenés mind két eset-
ben jó volt. 
Településünkön élı 45-65 év közötti nık mammográfiás szőrésére ez év július 18-19-20-án 
kerül sor. Az érintett korcsoporthoz tartozó nık személyre szóló behívó levelet kaptak. 
Mit kell tudni az emlırákról? 
Az emlırák leggyakrabban a 45-65 év közötti nıket érinti, de sajnos egyre többször alakul ki 
rosszindulatú elváltozás fiatalabb korban is. Ráadásul ilyenkor az emlırák általában agresszí-
vabb formában jelentkezik. Fontos tudni, hogy ha idıben, még a korai szakaszban felfedezik a 
kóros elváltozást, akkor 95 %-ban gyógyítható. Ehhez azonban az kell, hogy rendszeresen 
végezzük az emlı önvizsgálatát és ha a felsoroltak közül bármelyiket észleljük forduljunk orvos-
hoz! 
Milyen tünetekre kell figyelnünk? 

Az emlıbimbó váladékozása 
Fájdalmatlan csomó tapintása a mellben 
A bır behúzódása 
Az emlıbimbó behúzódása 
A bır gyulladása, duzzanata. 

 
Megelızni ma még sajnos nem lehet az emlırákot, de egészségtudatos magatartással, élet-
móddal sokat tehetünk egészségünk megóvása érdekében. Rendszeres önvizsgálat, valamint 
az érintett korcsoport mammográfiás vizsgálatának igénybevétele ajánlott. 

Ez a növény a szántóföldek legelterjedtebb 
gyomkárosítója, emellett Magyarországon 3 
millió ember életét is megkeseríti, allergiás 
tüneteket okozva. Az allergia asztmává ala-
kulhat. A tüneteket a virágpora okozza, fıleg 
akkor, ha a levegıben szennyezı anyagok is 
hozzátapadnak.  
A növény Észak –Amerikából származik és 
sokfajta van. Nálunk leginkább az ürömlevelő 
parlagfő (Ambrosia artemisifolia) terjedt el 
községünket illetıen szinte a szemünk láttára 
az 1990-es évek elejétıl a homokosabb gávai 
és búji területek felıl, majdnem utoljára az 
országban. Viszont itt is nagyon jól érzi magát 
azóta is. Országosan egyébként ma már 
közel 6 millió hektáron megtalálható. A leg-
több kultúrából vegyszeresen jól írtható. A 
napraforgóban bír leginkább elhatalmasodni, 
ha nem vigyázunk. A nevében is benne van, 
hogy a parlag területeket szereti leginkább. Itt 
folyamatos kaszálás segít, mert újra sarja-
dzik. A kaszálásokat a virágbimbók megjele-
néséig kell elvégezni. Növényi kultúrában a 
parlagfő borítása a 30 %-ot nem haladhatja 
meg, ezért a föld használója a felelıs. 
A parlagfő irtását a növényvédelmi törvény 
szabályozza. Annak be nem tartása esetén 
elrendelik a közérdekő védekezést, melyet 
külterületen a Mezıgazdasági Szakigazgatási 
Hivatal, belterületen pedig a település jegyzı-
je végez a földtulajdonos, vagy földhasználó 
költségére, melyhez tetemes bírság is járhat. 
Ez 20 000 Ft-tól 5 millió Ft-ig terjedhet. 
Nem hivatásom ugyan a parlagfő irtás jogi 
részleteivel tovább foglalkozni, ezért csak a 
figyelmet hívnám arra fel, hogy ki-ki saját 
illetıségein belül védekezzen ez ellen a kelle-
metlen növény ellen. A megszervezett parlag-
fő győjtési akció is ezt szolgálta és szolgálja. 
 

A  parlagfő egy  
veszedelmes  
gyomnövény 



 

 
Tisztelt Szerkesztı Úr! 
Köszönöm a lehetıséget, hogy megoszthatom kedvenc hobbimat a 
Berczeli Napló megújult kiadásában. 
A horgászat utáni érdeklıdésem már gyerekkoromban elkezdıdött, hisz 
lakóhelyemet körös-körül vizek, holtágak veszik körül: Tisza, Marót-Zug, 
Jenı-tó ma már Kozma –tó…  
De volt is kitıl megtanulnom, hiszen apukámmal 5-6 éves koromtól 
jártam horgászni az elıbb említett helyekre. 
Kezdetben mogyoróvesszıbıl készült bottal horgásztam, majd az idık 
elteltével kaptam saját horgászbotot is, így felszerelésem az évek folya-
mán egyre komolyabb lett.  
Mindig apukámmal jártam pecázni, de teltek múltak az évek, én is fel-
nıttem és már egyedül is be tudom dobni a pecabotot, illetve kifáraszta-
ni a halat, így inkább a barátokkal járok. A több napos horgászat kedve-

lıje vagyok, de persze nem vetem meg az egynapos, sıt pár órás hor-
gászatot sem. 
Én is, mint apukám elıször a Tiszára és a Marót-Zugra, ma már leg-
gyakrabban (minden hétvégén) a Kozma -tóra járok. Nem nagy túlzás-
sal mondom, hogy a tó: a „hétvégi otthonom”. Horgászni legtöbbször az 
egyik legjobb barátommal indulok Ifj. Polyák Lajossal. Az elmúlt évek-
ben már az is motivált a horgászatban, hogy a távolabbi vidékek vizeit is 
ki tudjam próbálni. 
Minden horgász álma egy Moby Dick, így az enyém is. Az én álmom, 
hogy egy nagy pontyot, harcsát vagy amurt fogjak. Eddigi legnagyobb 
halam egy 10, 14 kg.-os amur volt. A nagy pontyokat és amurokat a 
horgászat terén jól ismert boilival szokták fogni. Én is mostanában a 
boilizás titkait, rejtelmeit próbálom elsajátítani egy másik jó barátomtól, 
Rézmőves Istvántól, akitıl eddig is sokat tanultam. De még rengeteg 
fortély elsajátítása vár rám. / A boilizás rejtelmei a következı számban /.   
 

Tisztelettel: ifj. Újhelyi Pál 
 

A Nagyhalászi Textiles Horgász Egyesület a „Marót-zug”-ban 2007. 
augusztus 05-én, vasárnap tartja az éves horgászversenyét, melyre 

várja a tagjait.                 Textiles Horgász Egyesület vezetısége 
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VÍZSZINTES: 1. A 
MEGFEJTÉS ELSİ RÉSZE: 13. ELEGE VOLT BELİLE, 14. HIÁNYOS AZ ÉBERSÉGE, 16. CSEN-
DES BŐN!, 17. A –VE KÉPZİ PÁRJA, 18. GÖRÖG SZIGET, 20. ÜRES RÚD!, 21. ÁTNYÚJTOTTA, 23. 
FÉLTUCATNYIAN, 24. NÉMET AUTÓMÁRKA, 26. HIVATALBA KÉRET, 28. AZ AMERÍCIUM ÉS A 
LAURENCIUM VEGYJELE, 30. ÉTELT TÚLFŐSZEREZ, 31. A KÖZEPÉN FAKAD!, 33. GYİR EGYIK 
FOLYÓJA, 35. A VÉGÉN TETİZ!, 36. TELLY… KOJAK FELÜGYELİ ALAKÍTÓJA, 39. BALSA KÖZE-
PE!, 40. RITKA NİI NÉV, 42. VANÁDIUM ÉS AZ URÁN VEGYJELE, 43….SZAKADTÁBÓL, 44. AZ 
ARANY ÉS A BRÓM VEGYJELE, 46. PL. RÚDUGRÓ. 49. LITERÁTOR. 50. NEM, NÉMETÜL, 52. JÓ 
EGÉSZSÉG RÉSZE!, 53. VOLT EURÓPAI ORSZÁG, 55. KERESZTÜL TÖR, 57. SZÉLEK NÉLKÜL 
HÁTRÁL!, 59. GALLIUM ÉS SZÉN VEGYJELE, 60. MÁS IRÁNYBA, 63. CSEHORSZÁG SPORTJELE 
AZ OLIMPIÁN, 65. OROSZ FÉRFINÉV, 67. ALÁTOL, 68. TE RÉSZED (ÉKEZET FÖLÖSLEGGEL),69. 
A MEGFEJTÉS MÁSODIK RÉSZE:71. SIERRA-…. KIS ORSZÁG AFRIKÁBAN, 72. REPÜLİGÉP 
TIPUSA, 73. ALÁ HULLÓ, 74. FEJ DÍSZE, 75. MESEBELI NAGY VARÁZSLÓ 

FÜGGİLEGES:2. ORVOS MUNKAHE-
LYE, 3. TOVA, 4. KIMEREDİ (PL. A 
SZEM), 5. A JURA-HEGYSÉGBEN ER-
Dİ FOLYÓ, FRANCIAORSZÁGBAN, 6. 
BOTVÉG!, 7. A NÁTRIUM ÉS RÁDIUM 
VEGYJELE, 8. REKESZ, 9. NAPÓLEON 
SZÁMŐZETÉSÉNEK SZIGETE (SZENT-
…), 10. MODERN ÜZENET, 
11.HANGTALAN NÓTA!, 12. 
SCOTLAND…(ANGOL RENDİRSÉG), 
15.NÁLA LENTEBB, 16. …HÁBORÚBA 
MEGY, FILMCÍM, 19. OTTÓ BECÉZ-
VE,22. A MEGFEJTÉS HARMADIK 
RÉSZE:23. HERTZ RÖVIDÍTVE, 25. 
VÁROSIASODÁS, 27.DONGAHIÁNYOS 
DÉZSA!, 29. ANGOL NEVEK ELİTT, 
ASSZONYT JELÖL, 31. BEIKTATÓ, 32. 
FALU LENTI RÉSZE, 34. ADAM… A 
LÁNCHÍD TERVEZİJE, ÉPÍTİJE, 37. 
…CARTE (ÉTLAP SZERINT), 38. TÚL-
ÜTÉS A TENISZBEN (SZAKSZÓ), 41. 
HÁROM TAGÚ EGYÜTTES, 45. UNOS-
…, 47. GYULLADÁSOS SEB LEHET 
ILYEN, 48. ANTENNA HOSSZABB RÉ-
SZE!, 51 ENNEK!, 54.A STRONCIUM 
VEGYJELE, 55. JANUÁR 11-ÉN ÜN-
NEPLI NÉVNAPJÁT, 56. FÖLDTULAJ-
DONA, 57.MÁRGA BELSEJE!, 
58.BIZTOSÍT, 61. MINİSÉGELLENİR, 
62. RUTÉNIUM, OXIGÉN VEGYJELE, 
64. İ DECEMBER 22-ÉN ÜNNEPEL, 
66. RITKA FÉRFINÉV, 68. EGÉSZSÉ-
GES ITAL, 70. A FÖLD FELÉ, 71. 
FRANCIA NÉVELİ 
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hivatalos lapja.  

Fıszerkesztı: Dr. Szilágyi Norbert  
jegyzı 

Szerkesztıség: 4474 Tiszabercel, Fı út 
40.  

Tel / Fax.: (42) 204-606.  
E-mail: info@tiszabercel.hu.  

Megjelenik: havonta. Példányszám: 
800apunkat megtalálja a  

http//:www.tiszabercel.hu internetes 
oldalon. 

Berczeli 
Készítette: Németh  

Sándor 

Ifj. Újhelyi Pál 


