
 

 

Berczeli 
Ön a Berczeli Napló 115. számát tartja a kezében. 

 

XIV. évfolyam 2. szám, 2009. július 

Augusztus 1. (szombat)  20.00 óra     Augusztus 1. (szombat)  20.00 óra     Augusztus 1. (szombat)  20.00 óra        
Gátszínház Gátszínház Gátszínház a Tisza-parton:  
  Kassai Thália Színház :  

„Imádok  férjhez menni”    zenés vígjáték            
Esınap: augusztus 2. vasárnap 

Augusztus 2. (vasárnap) 9.00 óra          Augusztus 2. (vasárnap) 9.00 óra          Augusztus 2. (vasárnap) 9.00 óra             
Tisza-parti UltiUltiUlti---party party party (Ulti csapatverseny)  

Jelentkezés: 06/20 358-6390 
16.00 órától16.00 órától16.00 órától   

BIKE  PokerPokerPoker Open 

Augusztus 6. (csütörtök)  10.00 óra     Augusztus 6. (csütörtök)  10.00 óra     Augusztus 6. (csütörtök)  10.00 óra        
   Regionális Nyugdíjas Találkozó  Nyugdíjas Találkozó  Nyugdíjas Találkozó   

Fellépnek a kistérség  nyugdíjas egyesületei  
9.00. Megnyitó 
9.30. Akadályverseny indítása 
13.30. Eredményhirdetés 
14.00. Kutyás bemutató és rendırségi bemutató  
           (ujjlenyomatvétel, bilincselés, rendırautó  
            kipróbálása)  
15.00. Élıben fellép Jucus 
16.00. Zizi és Zozó bohócok komédiáznak   
           (pantomim bemutató, zenés blokk, bővész 
            mutatványok stb.) 
17.15. Breaktánc bemutató és Attitude tánccsoport   
           bemutatója 
18.30. Tállyai citerazenekar táncházzal 
20.30. Élıben fellép a Keleti Front együttes 
Napközben: 
- Kézmőves sátor (gyöngyfőzés, hímzés, goblen 
varrás, üvegfestés,  origami stb.) 
- Arcfestés, Aszfalt rajzverseny, DADA sátor 
- Pónifogat   

Augusztus 8. ( szombat)    Augusztus 8. ( szombat)    Augusztus 8. ( szombat)       
X. Országos  FelsıX. Országos  FelsıX. Országos  Felsı--- tiszai Halászléfızı Verseny tiszai Halászléfızı Verseny tiszai Halászléfızı Verseny   

12.00 Ünnepélyes tőzgyújtás 
13.00  Fúvószenekar és mazsorett bemutató 
14.00 Gyermekmősor 
15.00 Hastáncosok fellépése (Kelet csillagai) 
15.30 Humor-óra 
16.30 Halászléfızı verseny eredményhirdetése 
17.30 Slágerösszeállítás 
19.00 Bihari népzenei együttes mősora 
20.30 Tornádó együttes koncertje 
22.00 Tőzijáték 

Augusztus 7. (Péntek) Augusztus 7. (Péntek) Augusztus 7. (Péntek)    
IV. Ifjúsági Találkozó IV. Ifjúsági Találkozó IV. Ifjúsági Találkozó    



Rovatvezetı: Zsíros Antalné egyesületi elnök 

Berczeli 2009. július 

„ Nincsen szebb kora az emberiségnek, mint az elsı ifjúság évei. 
Azon láncok, melyek akkor köttetnek, nem szakadnak el örökre,  
mert nem a világban kerestük még akkor a barátokat, 
hanem barátainkban leltük fel az egész világot.” 

Minden év júniusának egy napja bensıségesebb, 
meghatóbb, mint az év bármely ünnepe volt. A ven-
dégkoszorú, az ünnepélyes környezet, a feldíszített 
iskolafalak, a virágcsokrok azt jelezték, hogy 17 
végzıs tanulónk indult útra iskolánkból újabb vá-
gyak, elképzelések, célok megvalósításáért. A most 
búcsúzó tanulóink közül 12-en gimnáziumban vagy 
szakközépiskolában, 9-en szakmunkásképzıben 
folytathatják tovább tanulmányaikat. 
 

Kívánjuk, hogy találja meg mindegyikıtök azt a hivatását, amit igazán szeretne! 
 

Tarjányi Ferencné óvónıtıl 
Egy évvel ismét idısebbek lettünk. Láza-
san készülıdtünk az évzárói mősorunkra. 
Minden csoport az év közben tanult ver-
sekbıl, mondókákból, dalokból, dalos 
játékokból adott elı egy csokorra valót, 
majd a zenés táncé lett a fıszerep. 
A nagycsoportosok egy idıre vonatra 
szálltak, a középsı csoportosok színes 
pom-pom kavalkádjára, majd a kiscsopor-
tosok afrikai táncára tapsolhattak a kedves 
vendégek.  
Végül de nem utolsó sorban a ballagó 
nagycsoportos gyerekeké volt a szereplés. 
Kedves, megható kis versekkel, dalokkal 
búcsúztak el szeretett óvodájuktól. Az itt 
maradt gyerekek szerény kis ajándékkal, s 
egy szál virággal kedveskedtek elmenı 
pajtásaiknak.  
Ezúton is kívánunk minden leendı elsı 
osztályos gyereknek és szüleiknek jó ta-
nulást, erıt-egészséget és sok-sok piros 
pontot, és kamatoztassátok az óvodában 
                         tanultakat! 

Bıséges és gazdag programunk volt az elmúlt hetekben. 
Májusfával díszített környezetben majálisoztunk az Öreg-Tisza tónál (házigazdánk: Kozma István). Fel-
idéztük a régi májusokat, ízlelgettük a finom süteményeket és jó-
ízően fogyasztottuk a gızölgı babgulyást (Balázsi Sándorné, Zsíros 
Imréné és a többi segítıtárs közremőködésével). A szél körbesüví-
tette nagy sátrunkat, de mi a közös ünneplésre – az Anyák napi 
mősorra figyeltünk. Sok szép szavalat hangzott el, gyöngyvirágos 
csokrokat osztogattunk, néhány kedves dal tarkította a hangulatot. 
Énekkaros asszonyaink tréfás dalokkal rukkoltak elı, a névnapjukat 
ünneplıknek kijárt a kedvenc nóta. 
Ünnepségünket Juhász Ferenc úr, országgyőlési képviselı és né-
hány kedves helyi képviselı is megtisztelte.   

Nagyszabású megyei kulturá-
lis fesztivál volt Ibrányban az Ibrányi László Mővelıdési Központ-
ban. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyugdíjas Szövetség 
egyesületeitıl 31 mősorszám szerepelt 2009. június 3-án. A 
Tiszaberceli Nyugdíjasok Egyesülete tiszai népdalokat énekelt, 
betanította Száraz Lászlóné. Az egyesület nevében köszönjük ének-
karosainknak és vezetıjüknek, hogy mi is színpadra léphettünk, és 
megérdemelt tapsot kaphattunk. 
Köszönjük az ibrányi nyugdíjasoknak a remek fogadtatást és az 
igényes szervezést, melyet a megyei szövetség külön elismert. 

A Megyei Nyugdíjas Találkozó a Falumúzeumban volt megtartva, összekapcsolva a tájmúzeum részletes 
megismerésével (Dr. Páll István remek elıadásával). 
A változékony idıjárás nagyon rányomta a „kedvezıtlen” jelzıt, hiszen kevesebben jelentek meg mint 
máskor. Tılünk is csak 20-an jöttek el a rendezvényre, még a Vadaspark sem hatott csábítólag.   
 

HÍREINK 
Július 29-én egész napos 
kirándulásra indulunk. 
Útvonal: Tokaj — Sze-
r e n c s—M i s k o l c —
Mi s k o l c - T a p o l c a—
Diósgyır 

*   *   *   *   *  *   *   *  *   *   *   *   *    Megyei Sportnapon vet-
t ünk  r é s z t ,  a ho l 
Ulticsapat vetélkedett és 
3. helyezést hozott el 
Baktalórántházáról. 

*   *   *   *   *  *   *   *  *   *   *   *   *      
Terveink: 
Készülünk a Berczeli 
Turisztikai Napokra au-
gusztus 6-án. Több mint 
30 nyugdíjas egyesület-
nek küldtünk meghívót. 
Mi is mősorral készü-
lünk.  
A szervezéshez és lebo-
nyolításhoz valamennyi 
nyugdíjas egyesületi tag 
segítségére szükség lesz. 

1. Balogh Judit 
2. Barati Tünde Ibolya 
3. Boda Anett 
4. Bodnár Enikı 
5. Budai Ilona 
6. Csáki Boglárka 

7. Gönczi Edina 
8. Kató Edit 
9. Kovács Imre Zoltán 
10. Novák Rebeka Emese 
11. Oláh Krisztián 
12. Pochner Zsuzsanna 

13. Szántó Andor 
14. Tarjányi Krisztina 
15. Várdai Árpád Mihály 
16. Bódi Barnabás 
17. Bódi Gábor 



Rovatvezetı: Gliba Lászlóné 
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Lomtalanítás:  2009. szeptember 10. Csütörtök!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Berczeli Napló utolsó számának megjelenése óta számos prog-
ramon, kulturális eseményen és szakmai változáson vagyunk túl. 
Programjaink az ünnepnapokhoz kapcsolódó események, külön-
bözı foglalkozások pl.: az Esélyek Útja Egyesülettel közösen.  

A kiállítások sorozatát is 
folytattuk, így valamennyi 
érdeklıdı megtekintette 
Bodovics Margó gobelin 
készítı munkáit. A kiállító 
jóvoltából két napon ke-
resztül foglalkozás keretén 
belül is ismerkedhettünk a 
gobelin varrással. Örö-
münkre szolgált, hogy a 
sok érdeklıdı gyermek 

mellett, sok felnıtt is felkereste a programunkat.   
Köszönet a kiállítónak és természetesen valamennyi látogatónak! 
Köszönet a RIKE-nek név 
szerint Puskás Gyulának, 
Bakti Lászlónak és Kész 
Emıkének, hogy megnyi-
tó ünnepségünket támo-
gatták és csodálatos hang-
jukkal szebbé és színvona-
lasabbá tették. A szép 
pillanatokat Tóthszegi 
Zoltán örökítette meg.  
 
Programjainkat tovább folytattuk – részt vettünk Ibrányban a 
“Fogyatékkal Élık napján”, ahol a szervezık nemcsak a mősor 
összeállításában hanem az egész napos vendéglátásban is jeles-
kedtek. A Támogató Szolgálat dolgozói mindezen túl a tagok és 
gondozottaink szállítását is magukra vállalták. Egy szép és kelle-
mes napot töltöttünk el a több más jelenlévıvel együtt.  
 

Az élmények és a kirándulás ezzel még nem ért véget, hisz meg-
hívót kaptunk a PASZABI SZİTTES NAPOK-ra is, ahol a Táj-
házban öt kiállítást te-
kinthettünk meg. A Táj-
ház bejáratánál kellemes 
meglepetés, Tajthy Pé-
ter polgármester Úr 
köszöntött bennünket, 
majd Kovácsné Tar 
Ilona mutatta be a kiállí-
tásokat. Megtekintettük 
Tompa Éva hagyatékát 
– Kakuk Pálné népi 
iparmővész zsőrizett munkáit – megcsodáltuk a szebbnél - szebb 
paszabi szıtteseket – ahol a szövıszék mellett gondolataink fel-

elevenítették a fiatalságun-
kat – gyönyörködhettünk 
az úri hímzéssel készült 
szép terítıben és a szép 
gobelin képekben is. Kel-
lemesen elfáradva, de él-
ményekben gazdagon tér-
tünk haza. Az utazásban 
támogatóink segítettek, 
melyért köszönetünket 
fejeztük ki. 

A fı kulturális programon túl, az eltelt idıszakban szakmai válto-
zások is történtek. Májustól képviselıtestületi döntés alapján újra 
indult Tiszabercelen az alapszolgáltatás keretén belül mőködı 
házi segítségnyújtás. Célja: Az igénybevevı személy saját kör-
nyezetében kapja meg az életvitelhez szükséges ellátást. A házi 
segítségnyújtást azon személyek vehetik igénybe, akik rendelkez-
nek megfelelı orvosi papírokkal és az Orvosi Bizottság által ki-
adott szükséglet vizsgálattal, így a nappali ellátást már nem tud-
ják igénybe venni, mert egészségi állapotuk ezt nem teszi lehetı-
vé. A település jelenleg 11 fı részesül házi segítségnyújtásban. A 
szolgáltatásért óradíjat kell fizetni, melyet a település jegyzıje 
által kiadott jövedelem igazolás alapján az intézmény vezetıje 
állapít meg. A szolgáltatás indításánál természetesen kisebb gon-
dok is adódtak.  
Tájékoztatásul szeretném elmondani, hogy a napi háromszori 
étkezésre csak nappali ellátásban van lehetıség. Házi segítség-
nyújtásban és étkezésben részesülıknek a jogszabályban elıírt 
egyszeri étkezés igénybevételére van lehetıség. Sajnos ettıl el-
térni nem tudunk. Bízunk benne, hogy az elkövetkezı idıszak-
ban egyre többen fognak élni ezzel a lehetısséggel, és így egyre 
több ember kap segítséget problémájának megoldásában. 

Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálat    
1997-ben jött létre, feladata a veszélyezte-
tett családokban a gyermekek jólétének 
figyelemmel kísérése, szükség esetén a 
gyermek családból való kiemelésére javas-
lattétel. Elsıdleges cél a gyermek család-
ban tartása, ezért életvezetési tanácsok, 
határidıs feladatok révén kívánja elısegí-
teni, hogy a család a gyermek jóléte érde-
kében jól funkcionáljon.  
A Gyermekjóléti Szolgálat együttmőködik 
az oktatási és a közigazgatási szervekkel, 
melyek a védelembe vett családokat ingye-
nes gyermekétkeztetéssel és élelmiszer-
segélycsomagokkal is támogatják. Ha a 

támogatás ellenére sem mutatkozik javulás 
a gyermek életkörülményeiben, a települé-
si önkormányzat jegyzıje haladéktalanul 
értesíti a gyámhivatalt a szükséges intézke-
dések megtétele céljából, ha a védelembe 
vétellel a gyermek veszélyeztetettségét 
nem sikerült megszüntetni. 
 A Gyvt. ilyen irányú szigorítására a gyer-
mek érdekében volt szükség, mert a ta-
pasztalatok azt mutatták, hogy akár 8-10 
éves védelembevétel sem vezet az esetek 
többségében eredményre. Ilyen esetekben 
elkerülhetetlen a gyermek szocializációjá-
nak minél elıbbi megvalósulása miatt a 
gyermek kiemelése a családból, hiszen a 

társadalomnak el kell kerülnie a problémák 
újratermelıdését.   
Szükséges a gyakori kontroll, az érintett 
családokkal lehetıség szerint kiadási-
bevételi naplót napra készen vezettetni, 
csoportfoglalkozások tartása, szituációs 
beszélgetések folytatása, értékelése, ma-
kacs problémák átbeszélése, célkitőzés a 
jövıre nézve.  
A legapróbb eredmény is méltánylandó a 
családsegítı részérıl, törekedni kell arra, 
hogy visszaesés ne mutatkozzon, ugyanak-
kor hangsúlyozni kell, hogy eredményes-
ség nem érhetı el az érintett családok 
együttmőködése nélkül.  
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A képviselı-testület május 19-én tartott ülésén történtekrıl: 
Az 1. napirendi pont tárgya: Jelentés a lejárt határidejő 
határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a polgármester két 
ülés közötti munkájáról. A polgármester jelentést tesz a 
határozatokban foglaltak teljesülésérıl, és napokra lebont-
va beszámol tevékenységérıl.  
2. napirendi pontként a nyári felújítási lehetıségekrıl volt 
szó: az általános iskolában a nyári felújítási munkák meg-
kezdıdtek, a tornaterem ablakok festése folyamatban van. 
Az orvosi rendelıben a mellékhelyiségek csempézésére a 
polgármester ígéretet tesz. A ravatalozó felújítására pályá-
zat benyújtása történik. Pályázatot nyújtott be az önkor-
mányzat az óvoda belsı felújítására, a Bessenyei-ház 
rekonstrukciójára is.  
A 3. napirendi pont: Beruházási lehetıségekrıl tájékoztató. 
Megnyert beruházási pályázat a kisbusz beszerzése. Rövid 
idın belül kiírásra kerül a kompok-révek felújítására, az 
utak felújítására és bıvítésére vonatkozó pályázat.  
4. napirendi pontként a Tiszabercel község Önkormányzata 
által alapított kitüntetı díjak odaítélésérıl volt szó. Utoljára 
2006-ban ítélt oda díjat a képviselı-testület, legközelebbi 
ülésén döntenek a jelöltekrıl. 
Az 5. napirendi pont tárgyalásakor a képviselı-testület 
elfogadja László Antal igazgató úr az általános iskolások 
tankönyvtámogatásáról szóló beszámolóját, és a testület 
dönt arról, hogy minden iskolai tanulónak térítésmentesen 
biztosítja a következı tanévben is a tankönyveket. 
6. napirendi pontként a kompfelújítási pályázat került terí-
tékre, melynek benyújtását javasolja a testület.  
7. napirendi pont: NyÍR-FLOP szemétszállításra vonatkozó 
ajánlatának megtárgyalása. A szemétszállítási díj emelésé-
nek mértéke 7,5 %. [1 db 120 l-es győjtıedény (1x 25 kg) 
→ 173 Ft + 20 % áfa = 207, 60 Ft] 
8. napirendi pontként a képviselı-testület beszámolót 
hallgathatott meg a Gyermekjóléti Szolgálat Tiszabercelen 
végzett munkájáról, melyben a megoldást nem a segélye-
zésben, hanem a gyermekek természetbeli ellátásában 
látják, mivel a családok a pénzt sok esetben nem a gyere-
kekre fordítják. A szakemberek fontosnak tartják a felnıttek 
munkakeresésének ösztönzését, a szülı nevelési moráljá-
nak a pozitív irányba változását, mely példaként szolgálna 
a gyermekek számára. Figyelmeztetı jel, hogy míg az 
óvodás gyermekek száma a 2008/2009-es tanévben 62 fı, 
ebbıl hátrányos helyzető 50 fı, veszélyeztetett pedig 3. A 
hozzászólók méltatják a beszámoló igényességét, és 
felhívják a figyelmet a családgondozás nehézségeire. 
Szoboszlai Ildikó szerint nagyon sokat jelentene, ha egy 
közcélú foglalkoztatott, aki erre alkalmas – szakmailag és 
emberileg is rátermett, segítené a családsegítı munkáját.  
9. napirendi pontként a képviselıtestület megszavazza 
3500,-Ft-os regisztrációs díj befizetésével a Lyoness Ke-
reskedelmi Hálózathoz történı csatlakozást.  
10. napirendi pont: Bessenyei György ÁMK és Polgármes-
teri Hivatal Alapító Okiratának módosítása a megváltozott 
törvény elıírásának megfelelıen.  
11. napirendi pont: Nyári Gyermekétkeztetési Alapítvány 
pályázatról tájékoztató, melyben 2009. június 16- augusz-
tus 31-ig meleg étkeztetést biztosít 90 rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben részesülı diák részére.  
Ezután az EU Parlamenti választással kapcsolatos elıké-
születekrıl tájékoztató dr. Szilágyi Norbert jegyzı által.  
A 13. napirendi pontban a képviselı-testület megszavazott 
15.000 Ft-ot az V. Fogyatékossággal Élık Napjának meg-
szervezéséhez. 
14. napirendi pontban a közfoglalkoztatási terv módosítását 
vitatták meg a képviselık. Elhangzott, hogy 2009. évben 
200 fı közfoglalkoztatását tervezi az önkormányzat.  
A 15. napirendi pont tárgya a Felsı-Tisza-vidéki Környezet-
védelmi és Vízügyi Igazgatósággal közcélú együttmőködés 
kialakítása, melyben az önkormányzat 10 fıt biztosít a 
FETIKÖVIZIG részére.  
A 16. napirendi pontban a képviselı-testület támogatja az 
Észak-Alföldi Regionális Ügynökséghez HÖF, TEKI, LEKI, 
CÉDE, TEÚT pályázat benyújtását. A polgármester el-
mondja, hogy lehetıség van a Vásártér út felújítására, a 
ravatalozó teljes körő belsı felújítására, ill. közmunkások 
részére szerszám vásárlására. 

A 17. napirendi pont tárgyalása során a képviselı-testület 
megbízza Humicskó József alpolgármestert, dr. Szilágyi 
Norbert jegyzıt és Eperjessy Ferenc pénzügyi bizottsági 
tagot, hogy a több forgalmazó árajánlata közül válasszák ki 
az önkormányzat számára kedvezıbbet és döntsenek a 
kisbusz megvásárlásáról.  
18. napirendi pont a Tiszavirág-Trade Kft. kérelme révház 
bérbeadására vonatkozóan, mely szerint szeretné bérbe 
venni az önkormányzat tulajdonában, de az Arany-Parmen 
Kft. használatában lévı bérház épületét szállásadási céllal. 
A képviselıtestület nem adta bérbe az ingatlant..  
19. napirendi pont: Testületi ülések hangrögzítése. A képvi-
selı-testület megszavazza, hogy a jegyzıkönyv elkészítése 
után a hangfelvétel törlésre kerüljön.  
A Képviselıtestület a következı ülést 2009. július 13-án 
tartotta, melyen 26 napirendi pontot vitattak meg. A lejárt 
határidejő határozatok végrehajtásáról szóló elıterjesztés, 
valamint a polgármester két ülés között végzett munkájáról 
szóló tájékoztató elfogadása után László Antal a Bessenyei 
György Általános Mővelıdési Központ Iskolája és Óvodája 
munkáját mutatta be: szólt az óvodában történt sajnálatos 
balesetrıl, azóta a gyermek a kórházból egészségesen 
hazakerült.  
Valamennyi általános iskolai tanuló részére a 2009/2010-es 
tanévre ingyen biztosítják a tankönyvet. Sikeres a pályázat 
a Gyermekétkeztetési Alapítványhoz élelmiszer-
segélycsomagra, (melyek július 27-én kiosztásra kerültek) 
és sikerrel pályáztak nyári étkeztetésre, melynek keretében 
90 tanuló részére van biztosítva a meleg étel. A tanulók a 
Rétközi Iskolaszövetség által szervezett vetélkedıkön jó 
helyezéseket érnek el. Eperjesy Ferenc felvetésére közli, 
hogy 10 körül van azon tanulók száma, akik más oktatási 
intézményben végzik tanulmányaikat. Hajnal András pol-
gármester szerint a szabad iskolaválasztás joga megilleti a 
szülıket, tanulókat.  
Ezután elfogadják az írásban elıterjesztett tájékoztatót a 
Teleház munkájáról, melynek folyamatos nyári mőködése 
érdekében plusz egy dolgozót foglalkoztatnak. Majd szintén 
írásbeli elıterjesztés alapján a Modellezı Klub mőködésé-
rıl fogad el a képviselı-testület beszámolót. László Antal 
igazgató elmondja, hogy a technikatermet ingyen biztosít-
ják a Modellezı Klub részére.  
Következı napirendi pont a Tőzoltó Egyesület munkájáról 
szóló tájékoztató, melyet Natkó László azzal egészít ki, 
hogy Mercedes tőzoltó autójuk üzemeltetıje ne az önkor-
mányzat legyen, hanem a Tőzoltó Egyesület, valamint a 
polgármesteri hivatal udvarán volt tömlıszárítót ismét 
állítsák fel. A polgármester felhívja a figyelmet arra, hogy a 
tömlıszárító egyszer nem volt használva az ı hivatalba 
lépése óta, de ígéretet tesz arra, hogy újra mőködésbe 
állítják. A beszámolót elfogadják. 
Hatodik napirendi pontként a Nyugdíjas Egyesület munká-
járól fogad el a képviselı-testület tájékoztatót, melynek fı 
témája a nyári rendezvények szervezése.  
Száraz Lászlóné, a Tiszabercelért Egyesület elnöke beszá-
mol az egyesület munkájáról, mely új vezetıséggel végzi a 
munkáját. Humicskó József elmondja, hogy a rendezvény 
megszervezésének olyan költségeit, mint pl. papír, tányér 
stb. a Híd a jövıbe Egyesület magára vállalja. Mészáros 
Lajosné szerint, a tőzoltó bál mintájára az egyesület is 
szervezhetne bált, amelybıl anyagi bevétele lehetne. 
László Antal felajánlja az iskola udvarát zártkörő rendez-
vény tartásához. 
Kolozsi László klubelnök tájékoztatja a képviselıket a 
Tisza-menti Lovasklub munkájáról, és hogy szeretné meg-
szervezni a Pünkösdi lovasnapot Tiszabercelen 2010-ben.  
A kilencedik napirendi pont a Szabadidı Egyesület munká-
jával foglalkozik: az egyesület szervezésében egy színvo-
nalas Tisza-parti Ulti-party-t rendeznek. Ezt követıen a 
Berczeli Ifjúsági és Kulturális Egyesület munkájára térnek 
át. Hegedős Zoltán elnök elmondja, hogy augusztus 7-én a 
Rétközi Kulturális és Turisztikai Napok keretén belül meg-
rendezésre kerül az Ifjúsági Nap, melyen a Rétközi Iskola-
szövetség általános iskolái akadályversenyen vesznek 
részt, továbbá rendırségi kutyás bemutatóra kerül sor, 
délután Jucus-koncert, Bohóc-show és a Keleti-front együt-
tes mősora lesz látható. Az ulti-parti után pókerversenyt 
szervez az egyesület. Javasolja helyszínnek a futballpálya 
és környékét. Ezután elfogadják Andrikó Istvánné írásbeli 

beszámolóját az Esélyek Útja Egyesület munkájáról, a 
polgármester hozzáteszi, hogy július 27, 28 és 29-én mam-
mográfiás vizsgálat lesz a tiszaberceli nık részére, a meg-
jelenéshez szállítóeszközt biztosítanak. 
Ezután a Rétközi Turisztikai Napok szervezéséhez a 
Tiszabercelért Egyesületet 250.000 Ft összeggel támogatja 
az önkormányzat. 
A következıkben a 2009. évi pályázatokról fogad el tájé-
koztatót a testület.  
Augusztus 20-án az önkormányzat önálló ünnepséget nem 
szervez, Hajnal András javasolja, hogy az egyházakkal 
közösen ünnepeljék. Majd elfogadják a javaslatot, hogy a 
kitüntetı díjak csak 2010-ben kerüljenek átadásra.  
16. napirendi pont a Római Katolikus Egyház parókia 
épületének mőemlékké nyilvánítási kérelme. A képviselı-
testület ezt a település arculatát is meghatározó, egyik 
legrégibb épületét hitéleti fontosságára tekintettel helyi 
védelem alá helyezi.  
A Fı u. 40. szám alatti szolgálati lakás bérbeadása kap-
csán több probléma is felvetıdött. Natkó László szerint 
nem jó dolog, hogy a hivatalban az irodákon keresztül 
járnak át az ügyfelek, a zsúfoltságot bıvítéssel lehetne 
megoldani. Hajnal András úgy véli, megoldás egy új polgár-
mesteri hivatal megépítése lenne. Felvetıdik a védınıi és 
fogorvosi rendelı felsı szintjén egy szolgálati lakás kialakí-
tása. A képviselı-testület határozatban dönt arról, hogy 
Timku Rita és Ribovszki Gergely részére szolgálati lakást 
biztosít.  
A ravatalozó tulajdonjogának rendezésérıl Hajnal András 
polgármester szól szóbeli elıterjesztésében, miszerint a 3 
egyházat meg kell kérni, hogy mondjanak le a területrıl, azt 
hivatalos földmérıvel ki kell méretni, az épületrıl tervrajzot 
készíttetni, és a földhivatalnál bejegyeztetni.  
A Bessenyei park felújítására a BIKE pályázatban nyert 
pénzt; tervezik a park kerítésének kibontását. A képviselı-
testület 4 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
dönt arról, hogy a kerítést tovább nem bontja el a Besse-
nyei parknál.   
Ezután döntenek arról, hogy a Nagyhalász Textiles Hor-
gász Egyesületet 20.000 Ft összeggel támogatják.  
Vargáné Bukai Andrea intézményvezetı a Buji Szociális 
Alapszolgáltatási Központ Tiszaberceli Területi Irodájának 
munkájáról tart tájékoztatót, melyben elmondja, hogy buji 
önkormányzat augusztus hónapban is üzemelteti a konyhá-
ját, így Bujról fogják áthordani a tiszaberceli idısek részére 
az ebédet. Továbbá Tiszabercelen most indult a házi 
segítségnyújtás. A tájékoztatót a képviselık elfogadják 
azzal, hogy folyamatosan reagálnak a felmerülı létszám-
igényekre.  
A 22. napirendi pont tárgya: Térítési díjakról szóló rendele-
tek felülvizsgálata az Áfa-törvény változásai miatt (komp, 
térítési díjak, szem. gond. nyújtó ellátások). Többek között 
megállapítják, hogy az étkezést igénybevevı ellátottak 
esetén a térítési díj mértéke 108,- Ft + áfa-  ebéd igénybe-
vétele esetén, és 154,- Ft + áfa- napi háromszori étkezés 
igénybevétele esetén. A Bessenyei György ÁMK-ban az 
étkezésért fizetendı térítési díj összege: étkeztetésben 
340,- Ft/nap, általános iskolai napközi   340,- Ft/nap, óvo-
dai ellátás 248,- Ft/nap, önkormányzat dolgozói  340,- Ft/
nap, vendégétkeztetés esetén  544,- Ft/nap. 
A napi térítési díj 70 %- át fizeti az ebédet, 15 % - át a 
tízórait, 15 %- át az uzsonnát igénybe vevı.  
Továbbiakban a képviselı-testület elfogadja a MEDI-AMB. 
Nonprofit Közhasznú Kft. 2008. évi beszámolóját.  
További napirendi pontként a testület a Polgármesteri 
Hivatal , és a Bessenyei ÁMK Alapító Okiratának hiánypót-
lás utáni egységes szerkezetbe foglalásáról dönt.  
Utolsó napirendi pontként a polgármester a felújítási mun-
kákról tart tájékoztatót, melyekbıl azóta több is megvaló-
sult: a polgármesteri hivatal belsı festése, új hőtıszekrény 
megvásárlása. Szükséges tennivaló még ventillátorok, 3 új 
számítógép, 5 db LCD monitor beszerzése. Óvodába 30 db 
óvodai szék, a vizes blokk fokozatos felújítása, a csoport-
szobába, ahol a gyermekeket altatják új aljzatbeton kerül új 
linóleummal. Buszvárók térkövekkel való kirakása, ugyan-
úgy a hivatal elıtti rész térkövezése, ahol nincs virágágyás. 
Új biciklitároló vétele.  
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester az 
ülést bezárta.  

Rovatvezetı:  
Dr. Szilágyi Norbert 
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Ezzel az idézettel, melyet riportalanyom, 
Nagymamám választott, kívánom követke-
zı riportomat elkezdeni. 
1927.  február  25-én szüle te t t 
Tiszabercelen. Születésekor még nem is 
tudhatta, milyen nehéz sorsot mért ki rá a 
jó Isten. Édesanyja Sánta Erzsébet, édesap-
ja Németh Pál. Hárman voltak édestestvé-
rek, ı volt a legidısebb, majd következett 
Pál és Gusztáv. Földmőveléssel foglalkoz-
tak. Testvéreit: Pált, a mai napig a föld 
szeretete vonzza, Gusztáv fiatalon Német-
országban próbált szerencsét, ott alapított 
családot, kora miatt már csak ritkán látogat 
haza. 
Elsı próbatételt jelentett életükben, hogy 
korán, 38 évesen meghalt hirtelen édesany-
juk, hátrahagyva három kicsi gyermeket. 
Nagymamám ekkor 14 éves volt, pont ak-
kor történt, mikor konfirmált. Így emléke-
zett vissza: Reggel még befonta a hajamat, 
de rosszullétre hivatkozva már nem tudott 
eljönni a templomba. Mikor hazajöttünk, 
ebéd után két óra tájban meg is halt. Ször-
nyő dolog volt ezt kisgyermekként átélni. 
Valószínőleg agyvérzést kapott, de akkori-
ban nem lehetett ezt megállapítani ponto-
san. Az ı emlékére szoktuk Pünkösdkor az 
Úrasztali jegyeket adományozni, ez már 
hagyomány nálunk 
Mivel nem tudták elvégezni a ház körüli 

munkát, édesapja újra megnısült. Fe-
leségül vette Bíró Zsuzsánnát. Elfo-
gadták, igazán jó mostohaanyjuk volt, 
semmi rosszat nem mondhatnak rá. 
Házasságukból nem született gyer-
mek. Édesapja halála után újra férjhez 
ment Nagyhalászba. Mindig örömmel 
fogadta az unokákat. A kapcsolat kö-
zöttük haláláig megmaradt. 
Az akkoriban kötelezı hat elemi isko-
lát elvégezte és még két ismétlıt is. 
Ez utóbbi minden szerda délután volt, 
ahol hittant és más tantárgyakat tanul-
tak, s ugyanúgy kötelezı volt, mint a hat 
osztály. Elsı és második osztályban Ne-
mes Zoltánné volt a tanára, aki a Bessenyei 
házban lakott, ahol az okatatás is volt. Har-
madik negyedik osztályban Soós Jenı volt, 
aki hatalmas szigoráról volt híres, majd 
Kádár József öt-hatodik osztályban, aki 
elıtt tették le a vizsgát is. Nem voltak osz-
tálytermek, az évfolyamok egyben voltak, 
így egymástól is sokat tanultak a gyerekek. 
Zsidók is jártak iskolába, máig legféltet-
tebb kincse Nagymamámnak az osztály-
kép, ahol rögtön sikerül ıket kiszúrni. Na-
pokat tud róluk beszélni, bejáratos volt egy 
zsidó családhoz is, s ahogyan elvitték ıket, 
ezeket meg is örökítettem egy magnószala-
gon, s szakdolgozatom témájává is szol-
gált. 
1948-ban feleségül ment Czene Józsefhez. 
Házasságukból két gyermek született, 
1949-ben Erzsébet és 1956-ban Borbála. 

Férjével együtt gazdálkodtak, majd a Ter-
melıszövetkezet megalakulásával ott dol-
goztak. Életükben központi helyet foglalt 
el a Hit, a kötıdés a helyi Református 
Gyülekezethez. Szolgálatuk, segítıkészsé-
gük példa lehet mindannyiunk számára. A 
templom lebombázása után kétkezi mun-
kával segédkeztek az új templom felépíté-
sében, pedig mellette ott volt a gazdaság, a 
föld, megélhetésük alapeleme. Késıbb 
pedig az új parókiaépítés, megfáradtan, 
öregesen, de mindig jó szívvel voltak je-
len. Gyermekeik, majd négy unokájuk 
(Zsuzsanna, Tamás, Rita, Sándor), déduno-
kájuk (János Tamás, Bence Attila, Tamás 
és Gréta) is ebben a szellemben nevelked-
tek, nevelkednek fel. 
2001-ben meghalt férje, 53 évi házasság 
után. Azóta egyedül él, erejét, szeretetét 
családjának szentelve, s reméljük, hogy 
még sokáig marad közöttünk. 

Rovatvezetı:Timku Rita 

Tisztelt Lakosság! Tájékoztatásul közöljük, hogy a 
TELEHÁZ nyitvatartási ideje  2009. július 1 és 2009. augusztus 29. kö-
zött az alábbiak szerint módosul: 
Hétfı:   ZÁRVA 
Kedd:  9.00 órától – 18 .00 óráig 
Szerda:  12.00 órától – 19.00 óráig 
Csütörtök:  ZÁRVA 
Péntek:  12.00 órától – 19.00 óráig 
Szombat:  9.00 órától – 16.00 óráig 
Vasárnap:  ZÁRVA 

Az eTanácsadó segít eligazodni az internet 
és a  számítástechnika világában, kiemel-
ten a eKözszolgáltatások terén igény sze-
rint. A tanácsadás ingyenes.  
Adóbevallás elkészítésében technikai se-
gítséget tudunk nyújtani, számítógépein-
ken megtalálható adóbevallás-kitöltı prog-
ram segítségével.  

A Teleházban a következı szol-
gáltatásokat vehetik igénybe 

ügyfeleink térítési díj (ár) ellenében: 
       - számítógép használat 
       - internet elérés (szórakozás céljából) 
        - faxolás 
        - nyomtatás (fekete-fehér és színes) 
        - scannelés (lapolvasás) 
        - CD-DVD írás 

Mindenkit szeretettel várunk! 

Internet ügyintézésben otthon, 
az eMagyarország ponton! 

Hosszú huzavona és méltatlan helyzet után folytatja munkáját a Tiszabercelért Egyesület. Úgy gondolom, a falunak 
joga van a tisztánlátáshoz, ezért a következıket el kell mondani: Az egyesület elızı elnöke, Homonnai Zoltán egy 
magánjellegő sérelem miatt az egyesület vezetésérıl 2008. június végén váratlanul szóban lemondott, lezáratlan kö-

telezettségeket hagyva maga után - közölve, hogy direkt be akar tartani a falunak. Az egyesület dokumentumait átadta, de az anyagi 
elszámolás a mai napig nem történt meg. A tagság elé ki nem állt, bár ezt többször megígérte, mint ahogy az elszámolást is. Érdeme-
it elismerjük, mert amíg sérelem nem érte, több éven át ı szervezte a rendezvényeket. 
Február 23-án tisztújító közgyőlést tartottunk, ahol a tagság a folytatás mellett döntött. Idén 10 éves az egyesület, szeretnénk ezt 
méltóképpen megünnepelni, s továbbra is jelen lenni a község életében. Szervezzük a Rétközi Kulturális, Turisztikai Napokat, mő-
ködési pályázatokat adtunk be, és más terveink is vannak a jövıre nézve. A közgyőlést megelızıen 63 fı jelezte, hogy fenntartja 
tagságát. A tagság 100 Ft / hó tagsági díjat hagyott jóvá, ami az alsó határ, ezen felül tetszıleges. 
Tisztelt egyesületi tagok! A tagdíjak beszedése tárgyában mindenkit személyesen megkeresünk. Várjuk új tagok jelentkezését is, 
akik rész vállalnának abban a munkában, amit az egyesület végez.                                                Köszönettel: Száraz Lászlóné 

„Elfáradva megpihenni 
hozzád térek Istenem”-  



 A mi Rovatvezetı: Gencsiné Kató Irén  
igazgató-helyettes 

RISZ rajzversenyen  
I. helyezést ért el  
Blaskó Anett  

4. a osztályos tanuló 
 
Felkészítı nevelı:  Timku Rita 

RISZ szavalóversenyen és 
RISZ rajzversenyen  
II. helyezést ért el 

 Kerekes Bence Attila  
1. évfolyamos tanuló 

Felkészítı nevelı:  
Petróné Minczér Erzsébet 

RISZ meseolvasó versenyen és 
RISZ szavalóversenyen  
III. helyezést ért el 
 Rácz Bernadett  

4. a. osztályos tanuló 
Felkészítı nevelı:  

Kerekes Jánosné  

RISZ szavalóversenyen  
III. helyezést ért el  
Jónás Szabina  

1. évfolyamos tanuló 
Felkészítı nevelı:  

Petróné Minczér Erzsébet 

RISZ német nyelvi versenyen  
III. helyezést ért el  

Gönczi Edina  
8. évfolyamos tanuló 

 
Felkészítı nevelı: Hornyik Tibor 

„Élı Tiszáért”  
megyei rajzversenyen  

III. helyezett:  
Korsoveczki Gyula és  

Budai  Róbert  
7. osztályos tanulók 

Felkészítı nevelı: Czene Levente 

László Antal ÁMK igazgató: 
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RISZ német nyelvi versenyen  
I. helyezett:  

Purgel Ferenc 6. évfolyamos tanuló 
Felkészítı nevelı: Timku Rita 

RISZ nagykörzeti versenyen  
I. helyezett súlylökésben, 

II. helyezett 800 m-es síkfutásban 
Kató Edit  

8. évfolyamos tanulónk 
  

Felkészítı nevelı: Hegedős Zoltán 

Nagykörzeti labdarúgó tornán  
I. helyezést ért el iskolánk fiúcsapata 

A csapat tagjai: Bodnár István, Kovács Imre, 
Csatlós Zoltán, Lakatos János, Szántó Andor, 
Oláh Krisztián, Oláh Krisztián (8. osztály), 
Bódi Béla 

Felkészítı nevelı: Hegedős Zoltán 

Körzeti úszóversenyen  
III. helyezett: 

Szivák Andrea 4. a osztályos tanuló  
Felkészítı nevelı: Hegedős Zoltán 

 
 
 
 
Évek óta hagyomány már, hogy Hajnal András polgármester vendégül látja azokat a tanulóinkat, akik a tanév 
során a legjobb tanulmányi eredményt értek el az osztályukban. 
Így volt ez június 12-én, ahol az alsós és felsıs diákok láto-
gattak el a polgármester szobájába, ahol beszámoltak az 
egész éves munkájukról, válaszoltak a polgármester által 
feltett kérdésekre. 
Az osztályok legjobb tanulói a 2008-2009-es tanévben: 

1.o.: Kerekes Bence Attila 
2.a:  Mátyás Dzsesszika 
2.b:  Hullár Tibor Márton 
3.o.: Májer Dézi Vivien 
4.a: Blaskó Anett 
6.o.: Bodnár Ágnes 
7.o.: Korsoveczki Gyula 
8.o.: Gönczi Edina 

A gyerekeket ebben az évben is egy szolid vendéglátás után ajándékkal lepte meg a polgármester, kívánva sikere-
ket az elkövetkezendı évekre is. 
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A Berczeli Ifjúsági Kulturális Egyesület 
a 2008. novemberében meghirdetett 
KÖZÖD-2009/01 kódszámú, „KÖZÖD! 
Pályázati Program” felhívására pályá-
zatot nyújtott be a „Bessenyei emlék-
mő kertjének rendbetétele” címmel, 
melyet a pályázat elbírálója, a Demok-
ratikus Ifjúságért Alapítvány (DIA) 
43.000 Ft önerı biztosítása mellett 
100.000 Ft összeggel támogatott. 
 
A pályázat keretén belül a BIKE koor-
dinálásával, egy közösségi és önkén-
tes munka megvalósítása keretében 
beparkosítottuk és bevirágosítottuk a 
falu szülöttérıl elnevezett - a Fı és 
Kossuth utca által közrefogott területen 
- a mintegy 829 m²-es Bessenyei Em-
lékparkot az egyesület tagjainak, illet-
ve a helyi középiskola virágkötı és 
kertész hallgatóinak a bevonásával.  
Célunk az volt, hogy a „falu kapujában” 
lévı emlékpark a közösségi és önkén-
tes munka végeredményeként meg-
újuljon, megszépüljön, hogy az ne 
csak a falu lakosságának, de az ide 
látogató turistáknak is pozitív benyo-
mást keltsen.  
 
Elıször a programról részletesebben a 
2009. február 24-én délután 16.30 órá-
tól megrendezésre kerülı Bessenyei 
György Szülıházánál történı koszorú-
zás után adtunk tájékoztatást a 
Teleház nagytermében,  a KÖZÖD 
Program regionális koordinátorainak 
segítségével. Ezt követıen mintegy 
négy hónap alatt többször is találkoz-
tunk, hogy csapatépítı játékos felada-
tok megoldásával még jobban össze-
kovácsolódjon a csapat. Rajzpályáza-
tot írtunk ki a 14 és 24 éves gyerekek 
körében, annak érdekében hogy segít-

ségükkel merítsünk ötleteket a park 
bevirágosításához. A legjobbnak Rácz 
Nikoletta bizonyult, ez úton is gratulá-
lunk neki. Különdíjat vehetett át Petró 
Zsuzsanna, aki pályázatával a profik 
között is megállta volna a helyét. Fon-
tos megjegyeznünk, hogy majd 20 pá-
lyázat közül lettek kiválasztva a legjob-
bak. 
 
Május 30.-án szombaton ragadtuk 
meg a kapát és az ásót, berregtettük a 
sövényvágót, elültettünk  478 tı virá-
got és mintegy 53 db cserjét és fát, 
főmagot szórtunk és locsoltunk, teletöl-
töttük a bendınket finom szendvicsek-
kel, fotóztunk és filmeztünk és a végé-
re jól elfáradva, de KÖZÖSEN elkészí-
tettük a KÖZÖSEN megtervezett par-
kot, KÖZÖSEN az Önkormányzattal, 
KÖZÖSEN a helyi szakközépiskolával 
és KÖZÖSEN mindösszesen a négy 
hónap alatt ötven fiatallal. 
 
Ez úton is szeretnénk köszönetet mon-
dani legelsıként Magyarné Futkos 
Zsuzsának szakmai tanácsaiért, segít-
ségéért, Sándor Nórának a DIA regio-
nális koordinátorának, aki építı jellegő 
tanácsaival segítette a projekt megva-
lósulását, és aki segédjével együtt 
számos érdekes és játékos feladatok-
kal kovácsolta össze a csapatot. Kö-
szönjük Hajnal András Polgármester 
Úrnak és Vargáné Berencsi Ágnes 
Igazgató Asszonynak a szellemi és 
anyagi támogatását, a program meg-
valósulásához való hozzájárulását.  
 
És akiknek szintén közük volt hozzá: 
Zámbó Károlyné, Mátyás Zoltánné, 
Tóth Ibolya, Szabó Zoltánné, Vass 
János, Jászai Ferenc, Szatmári Fe-

renc. Köszönjük nekik!- és külön kö-
szönjük azt is, hogy a parkosítás óta 
szívükön viselik a park sorsát, locsol-
nak, gyomlálnak, ezáltal biztosítva a 
park fennmaradását a park fenntartha-
tóságát a faluért és értünk! 
Köszönjük Mészáros Lajosné önkor-
mányzati képviselınek, Kakuk István-
nak, Imre Benjáminnak, Ujhelyi 
Pálnénak, Tarjányi Miklósnak, Szuhi 
Sándornak, Tóthszegi Zoltánnak, 
Czene Istvánnak, Vass Tamásnak, 
valamint a programban résztvevı ösz-
szes gyereknek és fiatalnak, a BIKE 
tagjainak és mindenek elıtt a Demok-
ratikus Ifjúságért Alapítványnak, akik 
nélkül ez a szép park nem jöhetett vol-
na létre. 
Vigyázzunk rá, mert ez a miénk,           
a falué! 
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Hőséges olvasónk Kocsis Zsuzsa (rendırtiszt), aki általános iskolás 
kora óta látogatója könyvtárunknak. İ ismerteti és ajánlja egyik új 
könyvünket:  

Samuel Fuller:  A Nagy Vörös Egyes c. kötetét 
„ A Nagy Vörös Egyes-ben az amerikai 1. gyalogoshadosztály, s 
különösen az 1. világháborút is megjárt veterán szakaszparancs-
nok, az „İrmester” és négy hő lovasa 2. világháborús bevetését 
követhetjük végig, elıbb az afrikai majd az európai hadszíntéren.  
Az író saját élményein alapozza a történetet, de jelentısen kiszí-
nezve, hogy az események mozgalmasak és pörgısek maradjanak. 
És ez meg is van, elejétıl a végéig, de néha már olyan, mint egy 
amerikai akciófilm Chuck Norris-sal. Bár nincs olyan humora, 
mint a 22-es csapdájának és nincsenek benne olyan csataleírások, 
mint a Meztelenek és Holtakban, de mégis mozgalmas és letehetet-
len”. 
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Rovatvezetı: Futkos Béláné könyvtárvezetı 

A legutóbbi újság megjelenése óta több tucatnyi dokumentummal 
gyarapodott könyvtárunk.  Ízelítıbıl néhány nagyok-
nak és kicsiknek: 
- Jeruzsálem – S. Lagerlöf Nobel díjas regénye 
- Billegballag - Kányádi S. verses kötete kicsiknek 
- Futballkönyv – Mi micsoda c. sorozatból – fiúknak 
- Lányok könyve 
- Karinthy Frigyes füveskönyve 
- Egyszer volt – Nora Roberts (szórakoztató irodalom) 
- Az igazi ajándék - ifjúsági regény 
- Magyar felfedezık és világjárók 
- Növény és gazdakalauz 
- Keresztényi tanítások és imádságok – az élet minden     
   helyzetében 
- J. S. Bach – élete dióhéjban, CD- ízelítı zenéibıl 
- Mibıl lesznek mindennapi lángjaink? 

 
  

  

                                                                            SANYI BETYÁROS APRÓPECSENYÉJE 
Vegyes húsokból (1/2–1/2 kg csirke (mell v. comb), pulyka (mell v. comb), disznó (tarja, lapocka) érdemes készíteni. 

A húst apró csíkokra szeljük, s a fogyasztás elıtti este olajos, vegetás, borsos pácba tesszük fajtánként külön-külön mőanyag dobo-
zokba. (A nap folyamán 2-3 alkalommal a dobozokat kivesszük a hőtıbıl, s felrázzuk, hogy a lé egyenletesen átjárja a húsokat.) 
Sütés: Kevés olajat teszünk a tárcsa aljára, ezen felkockázott szalonnát, sonkát pirítunk, majd állandó keverés mellett egyenként tesszük 
hozzá a pácolt húsokat olyan  sorrendben, hogy elıször a legtöbb sütést igénylı, a végén pedig a legkevesebbet igénylıt (sertés – 
pulyka – csirke). Nem szabad túlsütni! 
A húsok után felszeletelt hagymát, paprikát, uborkát, paradicsomot keverünk hozzá. A paradicsommal egyidejőleg 1 evıkanál mus-
tár-ketchup keverékbıl készült elegyet teszünk hozzá. 

Rovatvezetı: Andrikó Istvánné 

 
 
 

„Szólalj meg, Tisza - táj!” címmel rendeztünk könyvtári fog-
lalkozást egy júniusi délután a 3. és 4. osztályos tanulók tevé-
keny részvételével. Egy kis zenei ráhangolódás és a címadó 
vers elhangzása után Bogár Ferenc – területi szakfelügyelı – 

meghívott vendég 
beszélt a gyerekek-
nek a Tisza eredeté-
rıl, flórájáról és for-
májáról, sok-sok 
érdekességrıl. Ez-
úton is köszönjük 
neki az elıadást!  
A Felsı-Tisza-Vidéki 
Vízügyi Igazgatóság-
tól kapott könyvtá-
runk egy ajándék 
kötetet: A szeszélyes 
szıke folyó címőt – 

ez adta a mősor gerincét, ebbıl olvastak fel verseket a könyv-
tárba járó gyerekek. Közben az énekkarosok tiszai népdalai, 
illetve furulyaszó színesítette a mősort. Az osztályfınökök és 
az igazgató helyettesünk is jelen voltak, énekeltek és felolvas-
tak a gyerekeknek. Futkos Attila nyári élményeirıl, a Tisza 
szeretetérıl beszélt, mesélt. Egy tiszai totó-t fejtettek meg a 
program végén a gyerekek, amihez figyelni kellett az elıadást, 
hiszen ezekbıl az információkból tudták a Totó-t kitölteni. 
Végül a Hortobágyi Nemzeti Park jóvoltából (tılük kaptuk a 
gyönyörő háttérfotókat is) egy kis ajándék is készült az asztal-
ra a finom halacskás sütik mellé.  
A totó gyıztesei: 4. osztály Blaskó Anett, 3. osztály Kerekes 
János – ezúton is még egyszer gratulálunk!  

FIGYELEM! 
Könyvtárunk a nyári szabadság után  
2009. augusztus 24-én hétfın nyit  

F E L H Í V Á S  A Z  1 9 8 4F E L H Í V Á S  A Z  1 9 8 4F E L H Í V Á S  A Z  1 9 8 4F E L H Í V Á S  A Z  1 9 8 4F E L H Í V Á S  A Z  1 9 8 4F E L H Í V Á S  A Z  1 9 8 4F E L H Í V Á S  A Z  1 9 8 4F E L H Í V Á S  A Z  1 9 8 4F E L H Í V Á S  A Z  1 9 8 4F E L H Í V Á S  A Z  1 9 8 4F E L H Í V Á S  A Z  1 9 8 4F E L H Í V Á S  A Z  1 9 8 4————————————B E N  V É G Z E T T E K H E Z !B E N  V É G Z E T T E K H E Z !B E N  V É G Z E T T E K H E Z !B E N  V É G Z E T T E K H E Z !B E N  V É G Z E T T E K H E Z !B E N  V É G Z E T T E K H E Z !B E N  V É G Z E T T E K H E Z !B E N  V É G Z E T T E K H E Z !B E N  V É G Z E T T E K H E Z !B E N  V É G Z E T T E K H E Z !B E N  V É G Z E T T E K H E Z !B E N  V É G Z E T T E K H E Z !            
Kedves Osztálytársak! 
Megérett az idı a 25 éves találkozóra, amelyet 2009. augusztus 8-án tartunk. Kérünk Mindenkit, hogy értesítsétek egymást, minél 
többen ott legyünk! Akik a jelentkezéseteket várják:          Balogh Csilla   30-5651937    (Tajthy István osztálya)                  
                                                                                              Sóvári Judit      30-3151847    (Zsíros Antalné osztálya) 



 A hagyományos falusi állattartás nagyrészt megszőnt, a még 
meglévı háziállatainkat pedig nagyrészt zárt körülmények közt 
tartjuk. Lehetıség nyílt tehát a szebb kertek kialakítására. Ez a 
folyamat évekkel ezelıtt megindult és egyre szaporodik. Az elsı 
szembetőnı változás talán a gyepfelületek kialakulása volt (nem 
érvényes már „az udvarod gyepesedjen be” - rossz kívánság). A 
meglévı saját virágok mellett egyre inkább vásárolnak sokan 
elınevelt, vírusmentes dísznövényeket is. Lássuk, hogyan reali-
zálódtak e változások községünkben.  
Bejártam a falut ez ügyben és a következıt tapasztaltam:  
Sok a feltőnıen, ízlésesen rendezett porta. A teljesség igénye 
nélkül kijelenthetı, hogy ebben nagyjából a  következı lakosok 
jeleskednek: Gönczi Pál, Purgel János, Varga Lajos, Balogh Ba-
lázs, Görömbei Vilmos, volt Déry porta, Száraz László, id. Hege-
dős Zoltánné, Csilya Attila, Leskó András, Kerekes Károly, Ko-
csis József, Fekete Béla, Falatovics Istvánné, Görömbei Éva, 
Szabó József, Laczi Gyula (ı már egy magasabb kategóriába 
tartozik), Fodor Mikós, özv. Kozma Istvánné, ifj. Hegedős Zol-
tán, Garai Zoltán, Vass Sándor.  
A kerti részletek is érdekesek. Farkas Dánielnél például igen 
szép kerti virágállványt, és növényeket láthatunk. A tömör futó-
muskátlik nagyon terjednek. Ilyeneket lehet látni Csatlós 
Józseféknél, ifj. Tarjányi Miklóséknál, Tarjányi Istvánéknál, 
Varga Lajoséknál, Tarjányi Miklóséknál, Séra Jánoséknál, 
Purgel Jánoséknál és nálunk is. A virágcserepekbe, balkonokban 
nevelt dísznövények nagy elınye, hogy a helyük könnyen változ-
tatható. Erre néhány reprezentáns: Romhalmi Imre, Hajnal 
Béláné, Újhelyi Pál, Tarjányi Ferenc, Szabó Zoltán, László An-
tal. A felsoroltak mellett igen szép Csikós Józsefék kiskertjében 
a sok díszcserje, Falatovics Istvánnénál, Veres Lászlónál, Mádi 
Péternénél a nyírott, Hegedős Józsefnél az élı sövény, Stefán 

Jánoséknál a tuja sor, Kató Etelka elıtt a mályvacserje sor, 
Görömbei Ferencék esztétikus virágágya. Gondozott gyepfelület 
sok van, mégis néhány példa erre: Németh Ferenc (Petıfi u.), 
Gönczi Zsuzsanna, stb. Vannak, akik a virágok sokféleségét sze-
retik, mini botanikus kert módjára itt minden megtalálható. Így 
van ez Száraz Lászlóéknál, Hajdu Gusztávnénál, 
Dovedovszkiéknál, Andrikó Imrénénél és Spisák Gyulánénál. 
A kertnek kiegészítı elemei is vannak, ilyen a kerti tó melyek 
száma szaporodik. Tavat építettek: Szakiskola mellett a 
Görömbei Gyula féle házban lakó fiatal házaspár, Száraz László, 
Futkos Béla, Szabó Gyöngyi, Varga Ferenc, és még sokan mások 
is. Varga Ferencnél kerti csobogó is található. Nagyobb stabil 
kerti medencék vannak: Mészáros Csaba és Csáki István lakásá-
nál. A szilárd utak emelik a kert színvonalát, szépségét. Néhá-
nyan, akik utat építettek: Hegedős József, Zsíros Antal, Újhelyi 
Pál, Stefán János. A szilárd utak magasabb iskolája a térköves 
díszburkolat, megtekinthetı Humicskó Józsefnél, Spinda 
Gáboréknál és Szántó Zsoltéknál. Több esztétikai kerítés is talál-
ható, ezek gazdái: ifj.: Tarjányi Miklós, Király Katalin.  
Sok kerti házikót is építettek a faluban, ezekbıl néhány: Mészá-
ros Csaba, Varga Pál, Vass József, Száraz László, Görömbei 
Lajos, Eperjesy Ferenc. A kert világítóelemekkel több helyen fel 
van szerelve. Például: Szabó József, Varga Csilla. 
A kiegészítı elemek közül érdekes és szép ifj. Hegedős Zoltán 
kertjében a házi játszótér berendezése, de Fodor Miklósnál is. 
Régi kedves tárgyak is vannak némely kiskertben, például Szabó 
Zoltánnál, Fekete Bélánál kerekes kút, Romhalmi Imrénél sze-
kérkerék. A régi paraszti porta szépsége kezd kialakulni a volt 
Varga Antal féle portán, Farkas Antal és felesége munkája nyo-
mán.  
Végül a község köz és egyéb nem magán területeirıl néhány 
szót. Dicséretesen szép most már a Bessenyei park, a Bessenyei 
múzeum kertje, a Kozma-tó, a hőtıház parkja.  
A községház és a tőzoltó szertár, Hısök tere, Teleház, Mészáros 
László féle telek, a piac-tér, ABC elıtti rész, a posta és iskola 
elıtti tér rendezése még várat magára, mely nem kis feladat, de 
fontos, hogy községünk felzárkózhasson arra a szintre, amit ez a 
település megérdemel. 
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Július igazi kánikulai napokat hozott szá-
munkra és még nincs vége a nyárnak. A 
nagy hıség megviseli mindannyiunk szer-
vezetét, ezért ebben az idıben fokozottab-
ban figyelnünk kell a rendszeres folyadék-
pótlásra, ami nem csak víz formájában 
történhet.  Igyunk gyakran akkor is, ha 
nem érzünk szomjúságot. Inkább apró kor-
tyonként vegyük magunkhoz a folyadékot, 
mintsem egyszerre „lehúzva” nagy meny-
nyiséget. Szervezetünknek legalább 2,5 l 
folyadékra van szüksége naponta, a víz-
vesztés kompenzálására. Ebben az idı-
szakban fokozott figyelmet kell fordíta-
nunk az idıs, legyengült fizikumú embe-
rekre. A nagy melegben a csecsemık és a 
kisgyermekek különösen veszélyeztetettek, 
mert a hıguta, napszúrás vagy a gyors 
kiszáradás kockázata nagyobb. Rendkívül 

érzékenyen reagálnak a forróságra. Rend-
szeresen gondoskodnunk kell (lehetıleg 
friss gyümölcsbıl készült) üdítıitalokról 
akkor is, ha nem kéri a gyermek és ellen-
ıriznünk kell, hogy megitta –e.  
A csecsemık sok folyadékot igényelnek. 
Az egészséges csecsemıt az édesanyja 6 
hónapos korig kizárólagosan a csecsemı 
igénye szerint szoptassa, ez mind a táp-
anyagot mind a folyadékszükségletet biz-
tosítja. A kicsiket, különösen az egy év 
alatti kisbabákat ne vigyük ki a nap legme-
legebb óráiban. Minden napszakban ügyel-
ni kell a könnyő, szellıs, világos színő 
ruházatról, mely sehol sem szoríthatja 
ıket, és ne feledkezzünk meg a könnyő 
nyári kalapokról sem. Bent a lakásban 
pedig hagyhatjuk a csecsemıt egyszerően 
csak pelenkában és kisatlétában aludni. A 

kánikulai napokon gyakran fürdessük meg 
a kicsit (testhımérsékleténél 1-2 fokkal 
hővösebb vízben), ha pedig autóval visz-
szük, vigyünk magunkkal elegendı inniva-
lót a számára, és soha ne hagyjuk egyedül 
a meleg kocsiban, még ha alszik, akkor 
sem.  
A láz, a sápadtság, álmosság, erıtlenség 
vagy a szokatlan mozgékonyság, állandó 
szomjúság, súlyveszteség már a hıguta, 
napszúrás elsı jelei. Ilyen esetben a gyer-
meket be kell vinni egy hővös szobába, 
azonnal és rendszeresen inni adni neki, ha 
pedig láza van, hővös viző fürdıvel taná-
csos azt csökkenteni. Eszméletvesztés, az 
ital elutasítása, a bır abnormális elszínezı-
dése, vagy 40 Co feletti láz esetén orvost, 
vagy mentıt kell hívni. 

Rovatvezetı: Eperjesy Ferenc 
 növényvédı szakmérnök 

KERTKULTÚRA BERCELEN 

Rovatvezetı: Váraljai Jánosné védını 



Gaál-Szabó Dóra 1995. február 6-án látott 
napvilágot ikertestvérével, Erzsébettel. 
Édesanyjuk örömét beárnyékolta, hogy 
Dóránál az orvosok kétoldali szájpadot és 
kétoldali ajakhasadékot (közismertebb 
nevén nyúlszájat és farkastorkot) állapítot-
tak meg. Ezután kezdıdött meg már kicsi 
gyermekként Dóri fájdalmas életútja. 
Mőtéteinek sorozata 1995. augusztusában 
kezdıdött Debrecenben: két garatszőkítı 
mőtét, három szájpad-mőtét, három ajak-
plasztika és három orrmőtét. Szinte min-
den évre jutott egy beavatkozás, tizenkét 
éves korára fejezıdtek be, amelyet szótla-
nul, kitartóan, panaszkodás nélkül csinált 
végig, gyermeket  meghazudtoló módon. 
Debrecen után Budapestre kerültek fel. Itt 
a fogászati beavatkozásokra került sor. 
Hetente jártak fel áprilistól június végéig a 
Gyöngyösi útra, ahol tömték, húzták, 
gyökérkezelték Dóra fogait. Sajnos ezek 
nem jártak eredménnyel, fogai porlanak, 
letörtek, mint utóbb kiderült, neki egy spe-
ciális kezelés kellett volna (egy kótaji és 
egy nyíregyházi magánorvos szerint). 
Közben a család összes tagja (ikertestvérén 
kívül van egy nıvére és egy bátyja) egy 
Nemzetközi Genetikai Vizsgálaton vett 
részt Budapesten. Ezt a vizsgálatot Dr. 
Czejzel Endre szervezte meg a családnak. 
Itt édesanyja megtudta, hogy Szegeden 
foglalkoznak ilyen gyerekekkel. Ezeket a 
mőtéteket Piffkó professzor végzi, akivel 
ott véletlenül össze is találkozott. Ennek a 

rendellenességnek ı a specialistája, Né-
metországban praktizál, de éppen akkor 
jött haza. Elvállalta Dóra mőtétjét októ-
berre, amely orr és szájplasztika lenne. 
Októberben elıjegyzésre került a beavat-
kozás, ketten mőtötték, Piffkó és Jooz 
professzor, amelyet a televízió is közve-
tített. A mőtét után Jooz professzor nyi-
latkozata: mivel Debrecenben a lebenyt 
és a nyálkahártyát eltávolították és a 
szájpadlása nagyon heges, a mőtétet nem 
lehet úgy folytatni, ahogyan eltervezték. 
A mőtét során elszabadult egy artéria, a 

vérzést nehezen tudtuk elállítani. Dóra 
most 14 éves, de a szájpadlása még mindig 
nyitva van. 
Ez a mőtét nagyon sokba került, a család a 
médiát hívta segítségül, így körülbelül 
500.000 forintot kaptak, amit fel is hasz-
náltak rá. Hetente jártak ellenırzésre, az 
úti költséget is ebbıl finanszírozták, a mő-
tét alatt lakni kellett valahol, étkezni, a 
nıvéreket és az orvosokat fizetni kellett 
valamibıl. Édesanyja 70.000 forintból él, 
egy személyi és egy jelzáloghitel is terheli 
ıket, amelyekbıl Dóra korábbi mőtéteit 
fizette. 
Júliusban újra Budapesten jártak, ahol egy 
újabb kezelésrıl kaptak hírt. Az ottani pro-
fesszor kezelési javaslata szerint: a maxilla 
alulfejlettsége, illetve a fennálló keresztha-
rapások miatt javasoljuk a fogszabályzó 
kezelés keretében a maxilla kombinált 
(oldalsó és nyílirányú) tágítását.  
A jelenlegi klinikai kép alapján elképzel-
hetı, hogy ez csak sebészeti beavatkozás 
segítségével érhetı el. A gyermek növeke-
désének beálltával kerülhet sor egy újabb 
maxilla tágításra, s csak ezek befejeztével 
születhet döntés egy esetleges újabb áll-
csontzáró beavatkozásról. 
A diagnózis orvosi nyelven egy kicsit ne-
hezen érthetı: a hétköznapi ember számára 
megfogalmazva lépésrıl lépésre a követke-
zı: Legelıször a szájpad szétnyitására ke-
rül sor, ehhez egy feszítıkészüléket kell 
felhelyezni, de mivel a csontozat nem 

megfelelı és nincs foga, így a készüléket 
az ínye tudja megtartani, lehet, hogy lesza-
kad. Aztán következne a szájpadzárás Sze-
geden de, hogy az orvosok biztosak legye-
nek a mőtét sikerében, egy három dimenzi-
ós röntgenképre lenne szükség, amelyet 
csak Budapesten végeznek. A harapása 
sem egyforma, egy fogszabályzó készülék 
is kellene. Az ínyébe a csontot beültetéssel 
akarják pótolni, amelyet a csípıjébıl ven-
nének ki, s ennek következtébıl, lehet egy 
évig nem is tudna járni. A beszéde sem 
tiszta, ennek korrigálására, egy garatszőkí-
tı mőtétre lenne szükség. Csak ezek után 
eshet szó a fogbeültetésrıl, ami várhatóan 
2014-ben lenne.  
A beavatkozások során fontos lenne, hogy 
a fent felsorolt mőtétek folyamatosan men-
jenek, megszakítások nélkül. Ahhoz vi-
szont, hogy a terv szerint haladjanak pénz-
re lenne szükség. A beavatkozások nem 
olcsók, maguk a készülékek ára is 400-500 
ezer forint. És még sehol sincs az utazás, 
az orvosok, a szállás költsége. A fogászati 
beavatkozásokat a társadalombiztosító 
csak minimális mértékben téríti, nem ve-
szik figyelembe a család szociális helyze-
tét. Édesanyjuk mindent megtesz, hogy 
pénzt teremtsen elı. Elkezdıdött Dóra 
számára a már máshol is hallott kupak-
győjtés, kérjük a község lakosait, hogy az 
üvegek, öblítık, samponok stb. mőanyag 
kupakjait összegyőjtve vagy a boltokban 
kihelyezett Dóra számára felállított dobo-
zokba eljuttassák, vagy a családnak szemé-
lyesen. Ezek használat után úgyis a sze-
métbe kerülnének, tegyük félre ıket, s 
gondoljunk arra, hogy így is segíthetünk. 
Dóra nem szeretne más lenni, csak egy 
egyszerő kislány, akit nem csúfolnak, nem 
néznek meg az utcán, s felnıve, egyszer ı 
is szeretne teljes életet élni. 
Adományukat a következı számla-
számra várja: 
 

 

Kedves Tiszaberceliek !  Engedjék meg, hogy egy pár sorban 
szóljak a településen élıkhöz.  
Immár 21 éve (+ 2 év), hogy tiszaberceli 
lakos vagyok, illetve már csak voltam. 
Szerettem itt élni, eddigi életem 
egyharmadát itt töltöttem el, ez idı alatt a 
lakosság nagy részével úgy érzem jó 
kapcsolatba kerültem.  Most a sors úgy 
hozta, hogy elköltözöm, és máshol fogom 
leélni a még hátralévı éveimet. Ennyi idı 
után nehéz az elválás az itt élıktıl, hisz 

nagyon sok emlék, öröm és bánat, 
ismeretség köt Tiszabercelhez, no meg 
apai nagymamám is Tiszabercelrıl 
származott.  
Az itt élı emberek szeretettel vettek körül, 
gondjaimban, problémáimban 
meghallgattak, segítségemre voltak. Soha 
nem fogom elfelejteni az itt töltött éveket, 
a velem szemben tanúsított  
együttérzésüket, jóindulatukat.  
Szerettem volna nagyon sok családtól, 
ismerıstıl, személyesen is elköszönni, de 

ezt idıben nehéz lett volna megoldani.  
Ezért kértem lehetıséget az újság 
szerkesztıjétıl, hogy a Berczeli Naplón 
keresztül köszönjek el a település lakóitól, 
kedves ismerısöktıl.  
Köszönöm a velem szemben tanúsított jó 
szándékot, azt amikor a családomat baj 
érte mellettem voltak, köszönöm azoknak, 
akik segítségemre voltak, jó szót, szerete-  
tet adtak. Búcsúzom a település lakóitól, 
kívánok mindenkinek jó egészséget, 
békességet, szeretetet. 


