
 
„A madárnak szárnya van és szabadsága,  
az embernek pedig egyetlen szülőföldje és sok kötelessége.” 
                                                                                          Tamási Áron    

  
KEDVES TISZABERCELI LAKOSOK! 

 
Köszönöm, hogy a 2010. október 3-i választások alkalmával megtiszteltek bizalmukkal!  
Ahogy mondani szokták, „törzsgyökeres bercelinek” tartom magam, számomra e község jelenti a szűken 
értelmezett szülőföldet. Szeretek Tiszabercelen élni, büszke vagyok múltjára, az itt élő emberekre, és mos-
tantól legfontosabb kötelességem, hogy mindent megtegyek Tiszabercel jövőjéért. 
 
Összefogással mindent meg kell tenni  azért, hogy az ország felemelkedésével együtt a mi településünk is 
felemelkedhessen. Elődeink olyan kiemelkedő személyeket adtak a világnak, mint Bessenyei György, aki a 
felvilágosodás magyar bajnokaként sokat tett azért, hogy nemzetünk kiemelkedjen és elinduljon az európai 
úton.  Úgy gondolom, hogy ugyanaz az eszme kell, hogy irányítsa a mi tevékenységünket is, mint ami egykor 
Bessenyeit vezérelte. Kérem a Jóistent arra, hogy adjon nekünk erőt, kitartást, bölcsességet, hogy az eskü-
ben tett fogadalmunknak eleget tudjunk tenni. 
 
Kérek minden lakost, hogy segítse az újonnan megválasztott képviselő-testület, a cigány kisebbségi önkor-
mányzat és a település intézményeinek vezetőit munkájukban, hiszen mindannyiunkat egy közös cél vezérel,    
hogy egy szebb, élhetőbb, lakosságáért mindent megtevő, felemelkedő Tiszabercelt építsünk községünkből.  
 

Kívánok minden lakosunknak jó egészséget, és kívánom, hogy a jövőben minél több olyan örömteli pillanatot 
élhessünk át otthon a családban,  és együtt a közösségünkben, amely szorosabbá fűzi mindannyiunk kapcsola-
tát, és Tiszabercel javát fogja szolgálni. 
 

Szántó Zsolt 
polgármester 
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A képviselő-testület  
alakuló ülésén elhangzott  

eskü szövege: 
 

„Én Szántó Zsolt esküszöm, 
hogy hazámhoz, a Magyar 
Köztársasághoz hű leszek: az 
Alkotmányt a többi jogszabály-
lyal együtt megtartom és meg-
tartatom, a tudomásomra 
jutott titkot megőrzöm: a pol-
gármesteri tisztségemből ere-
dő feladataimat a település 
fejlődésének előmozdítása és 
az alkotmány érvényesülése 
érdekében lelkiismeretesen 
teljesítem.  

Isten engem úgy segéljen!” 

Oláh Krisztián Tibor, Jónás Dezső, Jónás István,  
Jónás Miklós elnök 

Vass János, Natkó László, Görömbei Ferenc, Hegedüs Zoltán,  
László Antal, Baloghné Szabó Mária 



A Helyi Választási Bizottság a törvényes határ-
időn belül 5 polgármestert, 14 képviselőjelöltet, 
valamint  11 cigány kisebbségi képviselő-
jelöltet vett nyilvántartásba a 2010. október 3-i 
választások előtt.  
 

A választás menete rendben zajlott, a határidők 
folyamatos betartásával a Helyi Választási 
Bizottság és a Helyi Választási Iroda együttmű-
ködése példaértékű volt. 
 
A polgármester-jelöltek közül Hajnal András 
2010. október 2-án 17:45 órakor bejelentette 
visszalépését. A Helyi Választási Iroda a sza-
vazólapok átadását megelőzően a jelölt nevét 
áthúzva javította a szavazólapokat. 
 

Tiszabercelen a választás a jogszabályoknak 
megfelelően rendben zajlott le. A részvételi 
arány községünkben 62, 75% volt, a kisebbségi 
szavazókörben pedig 64,35%. 
 

Mivel a választásnak sem eredményességi, 
sem érvényességi küszöbe nem volt, így meg-
állapíthatjuk, hogy az október 3-ai választás 
Tiszabercelen nemcsak törvényes, hanem 
érvényes és eredményes is volt. 
 

A Helyi Választási Bizottság a beérkezett sza-
vazóköri választási eredmények összesítését 
követően az alábbiak szerint állapította meg a 
választás végeredményét: 

Humicskó József független jelölt 28 szavaza-
tot, Kolozsi László Zoltán független 287 sza-
vazatot, Szántó Zsolt FIDESZ-KDNP 561 sza-
vazatot, Titi József független 23 szavazatot 
kapott. 
 

A helyi önkormányzati képviselők és polgár-
mester választásról szóló 2010. évi L. törvény 
12 § (1) bekezdése szerint „polgármester az a 
jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot 
kapta.” E jogszabály alapján tájékoztatom 
Tiszabercel lakosságát, hogy a  
2010-2014-es önkormányzati ciklusban 
Tiszabercel polgármestere Szántó Zsolt lett.   
 

A helyi önkormányzati képviselők és polgár-
mester választásról szóló 2010. évi L. törvény 
13.§ (1) bekezdése szerint „ képviselők azok a 
jelöltek lehetnek, akik a megválasztható képvi-
selők száma szerint a legtöbb szavazatot kap-
ták.”  
A 4. § c) pontja alapján Tiszabercel községben 
6 önkormányzati képviselő választható.  
 

A Helyi Választási Bizottság a beérkezett sza-
vazóköri választási eredmények összesítése 
alapján az alábbiak szerint állapította meg a 
képviselő-testületi választás végeredményét. 
  

2010-2014-es önkormányzati ciklusban 
Tiszabercel település önkormányzati képvi-
selője lett:  

László Antal, Hegedüs Zoltán, Görömbei  
Ferenc, Vass János, Natkó László, 
Baloghné Szabó Mária. 
 

A szintén 2010. október 3-án megtartott cigány 
kisebbségi választásokon a kisebbségi önkor-
mányzati képviselők választásról, valamint a 
nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó 
egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi 
CXIV. törvény 10. § -a szerint a  
2010-2014-es önkormányzati ciklusban 
Tiszabercel cigány kisebbségi önkormány-
zat képviselői:   
Jónás Miklós, Jónás Dezső, Jónás István, 
Oláh Krisztián Tibor. 
 

 

A polgármester, a képviselők, valamint a cigány 
kisebbségi önkormányzati képviselők megvá-
lasztása jogerőssé vált, mivel a rendelkezésre 
álló fellebbezési idő alatt fellebbezés nem érke-
zett a Helyi Választási Bizottsághoz. 
 
Településünk újonnan megválasztott vezetői-
nek jó egészséget, munkájukhoz kitartást, türel-
met és kimagasló eredményeket kívánunk 
Tiszabercel teljes lakossága nevében. 
 

Gönczi Istvánné HVB elnöke 
Dr. Szilágyi Norbert HVI vezetője 

Berczeli 2010. szeptember-november Berczeli 

Kedves Tiszaberceliek!   
 
Ezúton köszönöm meg mindazoknak, akik az önkormányzati választá-
son szavazatukkal megtiszteltek. Én továbbra is azon leszek, hogy a 
magam szerény eszközeivel, és az Együtt Tiszabercelért Egyesület  
tagságával a faluközösséget szolgáljam.  
 
Gratulálok a polgármester úrnak és a megválasztott  testületnek, mun-
kájukhoz sok sikert, erőt, egészséget  kívánok. Ugyanakkor megköszö-
nöm Hajnal András volt polgármester úrnak a faluért végzett húsz éves 
munkáját,  egyesületünk támogatását, a személyes jó  kapcsolatot.  
Nyugdíjas éveihez  jó egészséget, derűs napokat  kívánok.  

 
Megköszönöm a falu azon lakosainak a segítőkészségét, akik az iszap-
katasztrófa károsultjai megsegítésére indított, az egyesületünk által 
szervezett gyűjtésnek részesei voltak, és bármilyen módon támogatták 
a rászorultakat. Az adományokat eljuttattuk a Megyei Vöröskereszt gyűj-
tőhelyére, ahonnan ők továbbítják  Kolontárra.                                                                       

 

Száraz Lászlóné 

Tisztelt Tiszaberceliek! 
 
Igaz, hogy az önkormányzati képviselők listáján nem szavaztak ne-
kem elég bizalmat, de köszönetemet szeretném kifejezni mindazok-
nak, akik biztattak, ajánló szelvényükkel hozzásegítettek, hogy a 
listára kerülhettem, és a választáskor is rám szavaztak.        
                                                           

Gliba Lászlóné 

 
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni mindazoknak, akik az 
október 3-i kisebbségi önkormányzati választásokon megtiszteltek 
bizalmukkal, kitartó támogatásukkal és szavazataikkal. A Települési 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselőiként minden erőnkkel 
azon leszünk, hogy a közösséget szolgáljuk, segítségükre legyünk! 
 
 
 

 Tisztelettel és köszönettel:   
 

Jónás Dezső,  Jónás István,  Jónás Miklós, Oláh Krisztián Tibor 
A Tiszaberceli Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselői 
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Rovatvezető:   Dr. Szilágyi Norbert 

Az ünnepélyes alakuló ülést Natkó László korelnök 
nyitotta meg, majd az új testület elfogadta az ülés 
20 napirendi pontját.  
Gönczi Istvánné, a Helyi Választási Bizottság elnö-
ke tájékoztatást adott a 2010. október 3. napján 
megtartott helyi önkormányzati képviselők, polgár-
mesterek, valamint települési cigány kisebbségi 
önkormányzati képviselők választásának eredmé-
nyéről, majd átadta a megbízóleveleket. 
Ezt követően a jogszabályban meghatározott köte-
lező napirendi pontok kerültek sorra: 
- képviselő-testület tagjainak eskütétele, és eskü-
okmányainak átadása. 
- polgármester eskütétele és esküokmányának 
átadása 
- alpolgármester megválasztása. A polgármester 
javaslatára a képviselő-testület egyhangúlag meg-
választotta Görömbei Ferencet alpolgármesternek. 
A megválasztott alpolgármester az eskü letételét 
követően írásban lemondott a tisztséggel járó tisz-
teletdíjról.  
Következő napirendként az önkormányzat Szerve-
zeti és Működési Szabályzatát vizsgálta felül a 
képviselő-testület és az alábbi bizottságokat válasz-
totta meg:  

- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság (3 
fő), melynek elnöke Hegedüs Zoltán, tagjai Natkó 
László képviselő, valamint Görömbei Lajos kül-
sős tag.  
- Szociális és Egészségügyi Bizottság (5 fő) 
elnöke László Antal, tagjai Baloghné Szabó 
Mária és Vass János képviselők, valamint Váral-
jai Jánosné és Korpai Miklós külsős tagok. 

 

Következő napirendként döntöttek a képviselők 
tiszteletdíjáról, mely az idei évre biztosított keret-
összeg figyelembevételével került megállapításra. 
 

Szántó Zsolt polgármester úr tömören ismertette 
programját, melyet reálisnak és vállalhatónak érez. 
A képviselő-testület tagjai - további javaslatokkal 
kiegészítve - a programot egyhangúlag elfogadták. 
 

Ezt követően Dr. Szilágyi Norbert jegyző tájékoztat-
ta a képviselő-testület és a bizottságok  tagjait a 
rájuk vonatkozó jogszabályi előírásokról az össze-
férhetetlenségi szabályok, valamint a vagyonnyilat-
kozat-tételi kötelezettség tekintetében. A képviselő-
testület a tájékoztatást elfogadta. 

 A tájékoztatót a polgármesteri munkakör átadás-
átvételének megtörténtéről, a leköszönő polgár-
mester végkielégítésének megállapításáról Szántó 
Zsolt polgármester tartja. Elmondja, hogy az eljárás 
a Közigazgatási Hivatal jelenlétében korrektül lezaj-
lott. A végkielégítéssel kapcsolatosan több javaslat 
hangzott el, melyből - figyelembe véve a 2 millió 
forintos végkielégítési adókorlátot - a képviselő-
testület 3 + 1 havi végkielégítés mellett döntött. 
 

Ezután Szántó Zsolt polgármester beszámol az 
önkormányzat anyagi helyzetéről. Az év hátralévő 3 
hónapjának likviditási helyzete nem mondható 
rózsásnak, az átadás-átvétel során készített számí-
tásokból látható, hogy december hónapban egy 30 
millió forint közeli forráshiánnyal kell szembenézni. 
A kialakult helyzet okaként a Magyar Államkincstár 
felé visszafizetendő normatíva és annak terhei, 
valamint az éves költségvetési fedezet aránytalan 
felhasználása jelölhető meg. Polgármester Úr rá-
mutatott, hogy a tiszaberceli adósságállomány 
nagyságrendje nem az a kategória, amely vissza-
fordíthatatlan lenne, ezt gyors beavatkozással 
kezelni lehet, és a következő költségvetési évre a 
helyzet stabilizálható. A hiányzó összeg kezelésé-
re, és a likviditási probléma megoldására tett javas-
latokat: 
- pályázat benyújtása 
- folyószámla-hitel felvétele, mely az előzetes tár-
gyalások alapján kedvezőbb kondíciókkal vehető 
igénybe, mint a jelenlegi bérhitel. 
 Szántó Zsolt polgármester elmondta, hogy lehető-
ség lenne áthidaló kölcsön felvételére is kedvezmé-
nyes kamatteherrel, ami 13-15%-os kamatot jelen-
tene, szemben a Magyar Államkincstár által felszá-
mított 30-35%-ot kitevő késedelmi kamattal. A 
képviselő-testület döntött, hogy megvizsgálja a 
lehetőségeket. 
 

Következő napirendi pontként módosításra került a 
2010-es közfoglalkoztatási terv. Miután még nem 
lett teljes egészében kimerítve a 2010. évi keret, 
így a terv módosításával lehetőség nyílt újabb em-
berek foglalkoztatására. Az önkormányzat a  
FETIKÖVIZIG és a NYÍRERDŐ Zrt. bevonásával  
valósította meg, akik a felmerülő költségeket ma-
gukra vállalták, így az önkormányzatnak nem kerül 
többletköltségébe a foglalkoztatás. A Cigány Ki-

sebbségi Önkormányzat a módosítás-tervezetet 
támogatta. 
Dr. Szilágyi Norbert jegyző tájékoztatta a képviselő-
testületet a Cigány Kisebbségi Önkormányzat meg-
alakulásáról, majd felhatalmazták a polgármestert, 
hogy Együttműködési megállapodást kössön velük. 
 

Ezt követően a képviselő-testület Mikulás csomag 
vásárlása mellett döntött az önkormányzat intézmé-
nyibe járó diákok, óvodások és a Szociális Alap-
szolgáltatási Központ Tiszaberceli Területi Irodájá-
nak valamennyi ellátottja részére. 
 

Ezután a komp következő időszakra vonatkozó 
üzemeltetési szerződését tárgyalták. A képviselő-
testület létrehozott egy ad hoc bizottságot, melynek 
feladata a jelenlegi szerződés felülvizsgálata, új 
szerződés előkészítése, és a szerződés megköté-
sére javaslattétel. A bizottság elnöke Natkó László, 
tagjai Vass János, Hegedüs Zoltán, külsős tagok 
Molnár Mihály és Kolozsi László Zoltán.  
 

Tájékoztató hangzott el, hogy az október 23-i ün-
nepségre október 22-én kerül sor 13 órai kezdettel 
a Bessenyei György Általános Művelődési Központ-
ban, valamint a korábbi hagyományoknak megfele-
lően Halottak napja alkalmából a Hősök emlékmű-
vénél koszorúzással egybekötött megemlékezést 
tartanak 2010. október 28-án 16. 00 órától. 
 

A családi napközi kialakításával kapcsolatosan a 
polgármester kérte a képviselő-testületet, hogy 
vizsgáltassák meg a Vásártér úti régi iskola épüle-
tét, és amennyiben az alkalmas erre a célra úgy  
kérjék a pályázat módosítását, és ebben az épület-
ben alakítsa ki az önkormányzat a családi napközit.  
 

Döntött a képviselő-testület, hogy kivágatják a 
sportpálya mögött és az iskola udvarán álló öreg 
nyárfákat, és azokat intézményi fűtésre hasznosít-
sák.  
 

Utolsó napirendként a képviselő-testület megbízta 
Dr. Szilágyi Norbert jegyzőt, hogy gyűjtesse össze 
azokat a helyeket, ahol a fák veszélyesek a villany-
vezetékekre, és vegye fel kell a kapcsolatot az 
áramszolgáltatóval, és kérje a segítségüket a galy-
lyazásban, és az áramtalanításban. 
 
 

Szerkesztette: Hullár Gyuláné Wiedner Gizella 

című darabját a Bessenyei György Általános Művelődés Központban 2010. szeptember 3-án 
pénteken 18 órakor, ahol a lelkes közönség számára kiderült, hogy a tészta nem étel, a sör 
nem ital és a medve nem játék! 
A darab tanulságokkal, furfangokkal, kópéságokkal, hajborzoló pajzánságokkal gondolkodtatta 
el és szórakoztatta a közönséget.  Az előadást vastaps kísérte.  
Szereplők: Pregitzer Fruzsina, Budai Zsófi, Fridrik Noémi, Petneházy Attila, Rák Attila, 
Vaszkó Bence, Solti Csanád.  
Zenéjét szerezte Bata Hajnalka, rendezte Olt Tamás.  

bemutatta a 



 

 
 
 
 
 
 „élj úgy, hogy mindenkit tisztelj, 
légy az emberekkel közvetlen és 
megértő, segíts mindenkin, aki 
rászorul és magán is segíteni 
akar - ekkor leszel értékes és 
hasznos ember, köszönj meg 
mindent,  amit kaptál, ekkor  
fognak szeretni és elismerni” 
 
 
 

2010. október 3-án  a Közép-Szabolcsi Többcélú  Kistérségi  
Társulás 45 éves irodavezetőjét megválasztották Tiszabercel 
község polgármesterének. 
Eddigi élete igazi sikertörténet és követendő példaként szolgál 
mindazoknak, akik még bíznak abban, hogy igenis lehet egy 
kistelepülésre  született, és mindig is szülőfaluja  közelében 
maradó ember sikeres, megbecsült. 
 
Ahogy mondani szokták, törzsgyökeres bercelinek tartom magam, 
szeretek Tiszabercelen élni, büszke vagyok múltjára, az itt élő embe-
rekre, és mostantól mindent megteszek jövőjéért. 
Büszke vagyok arra az időszakra, amikor is megyeszerte  ismert, és 
elismert volt Tiszabercel a feledhetetlen Pünkösdi lovas napjairól, 
Halászléfőző fesztiváljairól, amikor minden település irigyelt minket 
azért az összefogásért és szervezettségért, amit a Tiszabercelt sze-
rető, és érte tenni akaró emberek sokasága képes volt felmutatni. 
Sajnos az elmúlt években átalakultak az életviszonyok, a világ fel-
gyorsult. A munkám során is azt láttam és tapasztaltam, hogy mindig 
menni és menni kell az új ötletekért, tapasztalatokat kell gyűjteni, 
újabb és újabb kapcsolati tőkét kell kovácsolni. Egyszóval képesnek 
kell lenni megújulni azért, hogy a versenyben maradhassunk. Fejlőd-
nünk – megváltoznunk azért kell, hogy mindig az élmezőnybe tartoz-
zunk. 
 
Milyen életutat járt be polgármester úr? 
 
1965-ben születtem, Tiszabercelen jártam általános iskolába, 
Zsírosné Ica néni volt az osztályfőnököm. Középiskolai tanulmányai-
mat  az ibrányi gimnáziumban végeztem, ahol szintén csodálatos 
tanáraim voltak. Itt kaptam azt az útmutatást is, ami egy kötetlen 
beszélgetés alkalmával hangzott el egyik kedves tanárom szájá-
ból :„élj úgy, hogy mindenkit tisztelj, légy az emberekkel közvetlen és 
megértő, segíts mindenkin, aki rászorul és magán is segíteni akar, 
köszönj meg mindent amit kaptál - ekkor leszel értékes és hasznos 
ember, ekkor fognak szeretni és elismerni” 
 
És megtartotta tanára bölcs szavait? 
 
Kezdetben nem mindig. Én is mint a legtöbb fiatal egy kicsit bohém 
ember voltam. Szabadabb életre vágytam, az erdészeti pálya von-
zott, ami az akkori viszonyok között leányálomnak bizonyult. Édes-
anyám erős akarata és példamutatása nélkül sosem kezdtem volna 
el az Államigazgatási Főiskolát, ahol 1989-ben szereztem diplomát.  

 

 
 

 
 

 
A közigazgatási pályámat az Ibrányi tanácsnál kezdtem csoportveze-
tőként. A rendszerváltozás hajnalán Tiszabercelre kerültem. Akkor 
távozott Halász Erzsike néni, a volt VB titkár az új névre keresztelt 
„jegyző”. Édesanyám is éveken keresztül köztiszteletben álló ember-
ként vezette a tiszaberceli "hivatalt", ezért előre láttam, milyen prob-
lémákkal kell majd mindennapi munkám során szembesülnöm. Két 
év múlva egy új lehetőséget kaptam, amikor felajánlották nekem, 
hogy vállaljam el Gávavencsellő nagyközség jegyzői állását. Hosz-
szas gondolkodás után benyújtottam a pályázatomat. Tapasztalatot 
akartam szerezni, újabb helyzeteket megismerni, kipróbálni, hogyan 
tudnék elboldogulni ismeretlen közegben. 
 
Könnyebb külhonban, egy másik településen, nem a szülőfalu-
ban a törvényesség legfőbb őrének lenni? 
 
Könnyebb. Legalábbis addig mindenféleképpen, míg az ember fiatal, 
rutintalan, és nehezen kezdi megszokni az emberek ármánykodását, 
az ügyfelek kiismerhetetlenségét. Könnyebb a hatósági feladatokat 
úgy végezni, és betartatni a szabályokat az emberekkel, ha nem 
köztük nőttél fel, ha nem azok kínáltak meg gyerekként nyalókával , 
akiknek  jegyzőként a szabálysértési ügyében felelősséget kell meg-
állapítanod, és pénzbírságot kiszabnod. Könnyebb megtanulni ide-
genben azt, hogy nem szabad elfogultnak lenni, egyenlően kell tudni 
mérni. 
Visszatérve tanárom bölcs szavaira, és arra, hogy aszerint éltem-e, 
elmondhatom így 45 évesen, hogy kezdetben nem voltam elég érett 
ahhoz, hogy azokat felfogjam, hiányzott az életbölcsességem és 
tapasztalatom, hogy aszerint cselekedjek. Hosszú évek kellettek 
ahhoz, hogy rájöjjek, hogy a szűkebb és tágabb környezetemben élő 
emberekkel való viszonyom alapvetően meghatározza az életem 
alakulását. 
 
Hány évig dolgozott Gávavencsellő jegyzőjeként? 
 
14 évig.  Ezalatt nagyon sok tapasztalatot szereztem. Megtanultam, 
pályázatokért lobbizni, állami pénzeket lehívni, gazdálkodni, divatos 
szóval "menedzselni" egy nagyközséget, de emellett a hatósági fel-
adataimat is elláttam. A hivatali dolgozóknak is sokat köszönhetek, 
hiszen szaktudásuk és emberségük kellett ahhoz, hogy jól működő 
hivatalt alakíthassunk ki Gávavencsellőn. Egy jól működő hivatalnak 
egy fortélya van : egyforma mércével kell mérni, és tudni kell megkö-
szönni a dolgozóknak a lelkiismeretes munkát. El kell ismerni az 
embereket, tudni kell köszönömöt mondani. Ha jól működik a falu 
motorja, azaz a hivatal, akkor fog fejlődni a község, akkor fogják ben-
ne jól érezni magukat az emberek. 
 
Mikor került a kistérségi társuláshoz? Egyáltalán mi is az a kis-
térségi társulás? 
 
2004-ben 17 település szabad akaratából jött létre a Közép-Szabolcsi 
Kistérségi Társulás. Kezdetben leginkább a résztvevő települések 
fejlesztéseinek összehangolása volt a fő feladata. Később a jogsza-
bályok egyre több önkormányzati és más önként vállalt feladat ellátá-
sára adtak lehetőséget a kistérségi társulások részére. Az ily módon 
vállalt feladatok jelentős pénzügyi forráshoz juttatták az abban részt-
vevő önkormányzatokat. Ebben az időszakban - 2007-ben - kerültem 
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a munkaszervezet élére. Az ezt követő 3 évben négy szociális 
otthonra épülő intézmény létrehozására került sor, melyek feladatel-
látásukkal lefedik a kistérség jelentős részét. Létrehoztunk egy nagy 
oktatási társulást is, amely négy településen - köztük Ibrányban - 
ellátja az oktatáshoz kapcsolódó feladatokat. Az említett intézmé-
nyeknek az elsődleges célja, hogy a települések erőit egyesítve, a 
korábbinál  gazdaságosabban, ha lehetséges, magasabb színvona-
lon működjenek úgy, hogy mindez kevesebb önkormányzati forrást 
igényeljen. 
 
Mi volt az irodavezető feladata ebben munkában ? 
 
Az irodavezető feladata a társulás jogi és gazdasági vezetése. Ennek 
keretében állandó kapcsolatot kell fenntartani minden önkormányzat-
tal, az érintett szervezettel, a munkában résztvevő emberekkel. A 
számok nyelvére fordítva, az elmúlt 4 év alatt kb. 5 milliárd forint 
felett kellett rendelkeznünk, közel 800 embert juttattunk, még ha kis 
időre is munkához. Jelenleg 200 ember dolgozik a közoktatásban, 90 
szociális szakember dolgozik a 4 idősek otthonában, amiket a kistér-
ség tart fenn. 
Mindemellett folyamatosan figyeltük, készítettük, és koordináltuk a 
pályázatokat, valamint a települések belső ellenőrzési feladatait is mi 
láttuk el, köztük Tiszabercelét is. 
 
Az említett  pályázatokból mik valósultak meg? 
 

Jelentős sikernek tartom, hogy az elmúlt 3 évben a kistérség közok-
tatási intézményeinek mindegyikében jelentős beruházásokra, fej-
lesztésekre kerülhetett sor több mint fél  milliárd forint értékben. Fel-
újításra került 2008-ban a besztereci iskola, 2009-ben a paszabi óvo-
da és a gégényi iskola, valamint a 2009-2010– es tanévben sor került 
az ibrányi iskola fejlesztésére. Szinte minden évben lehetőség nyílt 
az intézményeink eszközeinek fejlesztésére is.  
 
Mi a véleménye a társulásokról?-  értem alatta az intézményi 
társulásokat  is (pl.: iskola összevonásokat) - jók ezek, vagy 
sem? 
 

A véleményem mindig is az volt, hogy csakis akkor jók, és csak akkor 
szabad őket működtetni, ha az önkormányzat ráhatása, irányítási és 
befolyásolási képessége nem csökken. Azaz, a helyi viszonyokat 
legjobban ismerő addigi igazgató, képviselő-testület, polgármester és 
jegyző úgy irányíthatja az intézményt, mint ahogyan azt a társulási 
forma előtt is tette. És persze ha társultság ténye miatt több pénzt ad 
az állam a működésre, akkor miért ne használjuk ki ezt, hiszen ebből 
fejleszthetünk, munkahelyet teremthetünk, lakókat tarthatunk meg. 
Ha viszont az önállóság egy cseppnyit is csökken, nem vagyok a 
társulás híve. Egyébként ez a fenntartói forma nem ismeretlen 
Tiszabercelen sem, hisz az idősellátás itt is ilyen társult intézmény 
keretén belül történik, problémamentesen. Tény az is, hogy az állam 
által folyósított - pusztán a társulás ténye miatti - többletnormatívák, 
az újonnan csatlakozókat már más feltételekkel illetik meg. Éppen 
ezért korántsem biztos, hogy ez az egyetlen továbblépési lehetőség. 
A következő időszak ilyen irányú döntéseinél a szóba jöhető összes 
alternatívát figyelembe kell venni, és azok közül kell majd kiválaszta-
ni a legmegfelelőbbet. Minden nap figyelnünk kell a politikai döntés-
hozatalra, hiszen mindig két lépéssel mások előtt kell járni, és min-
dent idejében kihasználni és merni lépni. 
 
Milyen elképzelései vannak polgármesterként Tiszabercelt illető-
en? 
 
A választási programomban leírtakat megvalósíthatónak és vállalha-
tónak tartom. Akkor sem, és most sem szeretnék túlzásokba esni. 

Nem célom a település életét felforgatni, mert egy jól működő közös-
ségről és intézményrendszerről van szó. Ami jól működött, azt kivétel 
nélkül folytatni fogjuk, ami pedig megérett a változásra, ott együtt kell 
dolgoznunk mindenkivel az eredmények eléréséhez.  
Vannak  kulcsfontosságú problémák, amiket haladéktalanul kezelni 
kell. Ilyen például az a közel 30 millió forintos már most előre látható 
– de december végére bekövetkező - forráshiány, aminek megoldá-
sára azonnal meg kell hozni a szükséges döntéseket.  
Egyet kijelenthetek, minden változtatás csakis azért fog történni, 
hogy a tiszaberceliek életét jobbá és könnyebbé tegyük. A lakosság 
teljes körű kiszolgálása a feladatunk, ami mindig vezérelni fogja a 
polgármesteri munkámat. 
 
A családjáról még nem beszélt, hogyan élnek önök? 
 

1988-ban kötöttem házasságot. Feleségem Paszabon dolgozik óvó-
nőként. 1994-ben született Andor fiam. Az első éveinktől kezdve 
igyekeztünk minden kínálkozó alkalmat megragadni, hogy biztos 
hátteret teremtsünk a család számára. Munkahely mellett próbáltunk 
egy kis háttérgazdaságot kiépíteni, amely a mezőgazdaságra épült, 
és szüleinkre támaszkodtunk, akiktől a mai napig nagyon sok segít-
séget kapunk. Az évek során megtanultam becsülni a kétkezi ember 
munkáját, fáradtságát és ezt a fiamnak is igyekszem átadni. 
A természet szeretete, az erdőhöz való vonzódásom a mai napig 
megmaradt. A mindennapok rohanása után puskával a vállamon az 
erdőt járva tudok igazán kikapcsolni, feltöltődni. 
 
Mi az, amit még szeretne elérni az életében? 
 

Egészséges és boldog családban szeretnék még nagyon sokáig élni, 
és tevékenykedni. Apaként - nagyapaként szeretném látni, ahogy a 
fiam elkezdi, és boldogan éli a nagybetűs életét, és családot alapít. 
Remélem nem szakad el szülőföldjétől, és nem máshol a világban 
kell boldogulást keresnie. Bízom benne, hogy a Jóisten ennek meg-
érésben is segíteni fog. 
 
Köszönöm a beszélgetést  Polgármester úr, és kívánok minél 
több „lakosság életét boldogító sikereket és eredményeket” 
Önnek! 
 

Köszönöm, hogy érdemesnek ítéltettem. 

(jő) 
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Október 1-je Tiszabercelen immáron 17. alkalommal az 
Idősekről szól. Nem volt ez másképpen 2010-ben sem, 
hiszen már a költségvetés tervezésekor gondot viselt a 
képviselőtestület arra, hogy az idősek megbecsülésére is 
jusson. 
 

Az idősek világnapját, a Bessenyei György Általános Művelő-
dés Központ tornatermében tartották meg a hagyományokhoz 
híven.  Az 5. osztály, az irodalmi szakkör és az énekkar diák-
jai színvonalas, és szívhez szóló műsorral kedveskedtek ezen 
a napon a szépkorúaknak. 
 

Felkészítő nevelők: 
 

                     Stefánné Kiss Erzsébet 
                     Dögeiné Oláh Renáta 
                    Gencsiné Kató Irén 

Mindig mondtad: szeretsz adni, 

És nem kívánsz érte kapni: 

„add majd tovább gyermekeidnek 

az önzetlen szeretetet.” 

Egy szál virágot, ím hozok, 

S mellé halkan ennyit mondok: 

„ Én a sorstól csak azt kérem,  

Maradj  még sokáig nékem!” 

 

Idősek imája 
 

Istenem, adj erőt, hogy bízni tudjak, 
Ha megbántanak, ne zokogjak, 

Add, uram, hogy eltűrjenek, 
Hogy hibáimmal is szeressenek. 

Ha keresztem botladozva hordozom, 
Erőtlenségemben Te légy támaszom. 

Te őrizd meg gyengülő eszem, 
Hogy életem nagy teher ne legyen. 

Önts lelkükbe szeretetet, 
Kiknek én adtam életet. 

Legyen szívükben jóság, irgalom, 
Öregségemet értő szánalom. 

Áldd és őrizd őket, édes Jézusom, 
Hogy találkozhassunk Nálad egykoron. 

Vezess, erősíts, oltalmazz, 
A végső órámon irgalmazz! 

 

Amen 
 

Az ENSZ 1991-ben nyilvánította október elsejét az idősek világnapjának.  
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Most eljött számunkra 
Az emlékezés napja,  

Mikor szárba szökkent 
Hősök áldozatja. 

Sírjaikon fényes 
Piros lángok égnek, 
Melyek hőstettekről  
És pesti srácokról  
Legendát regélnek. 

 
És hála a kegyelem  

Örök Istenének,  
Hogy e fénylő gyertyák  
Már szabadon égnek.  

Már hagyomány iskolánkban, hogy október      
6-án megemlékezünk az aradi vértanukról. 
Helytállásuk, hazaszeretetük a XXI. század 
tanulóinak is példaértékű kell, hogy legyen.         
Az idén a 6. a osztály tanulói tették még mél-
tóságteljesebbé az emlékezésünket.  
Felkészítőjük Stefánné Kiss Erzsébet              
osztályfőnök volt. 
 

Ahogy egy kisiskolás látja 
 

Ablakunk előtt áll tizenhárom sudár nyárfa. 
Fénykép kerül rájuk október hatodikára. 
Ismerem már őket , az értünk haltakat, 

Tizenkét tábornok és egy ezredes. 
A halálban a rang úgyis egyre megy! 

Tizenhárom arc, tizenhárom élet. 
Családok, eszmék estek akkor széjjel. 

Tizenhárom arc, tizenhárom nyárfa. 
Gyászzenét mormoló szellőemlék hárfa. 

Csak zúgjatok, kiáltsatok fel az égre 
Emlékezzünk mindig kioltott vérükre! 

54 évvel ezelőtt, 1956. október 23-án forradalom és szabadságharc vette kezdetét Magyarországon a Rákosi– diktatúra és a szovjet megszállás 

ellen. A budapesti diákok békés tüntetésével kezdődött, és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be november 10-11-én. 

A forradalom leverése nyomán megtorlásként Nagy Imrét, a miniszterelnököt és közvetlen munkatársait végezték ki. A forradalomban résztvevők-

re is hosszabb-rövidebb börtönbüntetés várt.  



 

 

 

Nyelvtanórán: 

A gyerekek a mondatfajtákat ismétlik. A 
tanító néni mond egy mondatot. 
- Bárcsak kisütne a nap! Na, milyen mon-
datot mondtam? 
- Sóhajtó mondatot! / Óhajtó / 
 

Képzőművészeti szakkör: 
Régi tárgyakat rajzolnak le a gyerekek. 
Köztük van a köpülő is. Később visszakér-
dez a nevelő. 
- Gyerekek! Mi ez a tárgy, ami az asztalon 
van? 
- Köpködő– válaszol Miki (köpülő) 

Halkan útra kelt a nyár, s észre sem vettük, 
beköszöntött az ősz, a szeptember, s vele az új 
tanév. Reggelente az utcákon megjelennek a 
gyerekek és az őket kísérő szülők; újra gyer-
mekzsivajtól hangos a település.  
Az óvoda– és iskolakezdés mindig megváltoz-
tatja a családok életét. A gyermekek nehezen 
ébrednek reggelente, szokatlan számukra a 
nyári , szabadság utáni kötöttség; a szülők 
pedig félelemmel, aggodalommal indítják útnak 
csemetéiket. De azt hiszem, ez így természe-
tes. Az a kérésem, bízzanak bennünk pedagó-
gusokban, hogy jó kezekben lesznek gyerme-
keik.  
 

Személyi állományunkban változás következett 
be László Antal igazgató úr nyugdíjba vonulá-
sával. Megbízott igazgatóként magam és he-
lyettes igazgató nevében ígérhetem, hogy az új 
iskolavezetés szívvel-lélekkel végzi majd tevé-
kenységét gyermekeik érdekében és az intéz-
mény további színvonalas munkájának zökke-
nőmentes biztosításáért. Köszöntöm kollégáim 
között Csáki Anita tanító szakos nevelőt, aki 
alsó tagozaton tanít majd ebben a tanévben. 
 

A 2010/2011-es tanévben 65 óvodás és 183 
tanuló jár intézményünkbe.  
Az augusztusi javítóvizsgát követően 3 tanu-
lónk kényszerült évfolyamismétlésre. 
Mindenki számára legyen figyelmeztetés ez a 
tény, tudatosuljon az, hogy eredményes tan-
évet csak a mindennapok küzdelmeivel lehet 
elérni. A diákok jóindulatán, intelligenciáján 
nagyban múlik, hogy fegyelem van-e a foglal-
kozásokon, órákon. Függ attól is, mennyire 
tisztelik, becsülik meg tanáraikat. Nagyon fon-
tos ebben a szülők példamutatása, hiszen 
gyermekeik az ő mintájukat követik. 

Kedves kis első osztályosok! 
 

A ti számotokra leginkább új és érdekes az 
iskolakezdés. Senkinek sem kell félni, hiszen itt 
is olyan vidáman telnek majd a napok, mint az 
óvodában. Tanulás és játék váltja egymást. 
Minden nap történik majd veletek valami érde-
kes. Érezzétek jól magatokat közöttünk, és 
figyeljetek mindig tanító néniék szavaira. 
 

„ Mikor először mennek iskolába 
Az első osztályos kisgyermekek, 
Illatot hint az ősz minden virága, 

Amerre lépnek, dalok csengenek. 
 

Mikor először mennek iskolába 
És izgalmukban könnyük megered, 

A kicsinyeket féltő gonddal várja 
A tanító, a gyengéd szeretet.” 

 
Kedves szülők! 

 

Külön szeretném köszönteni Önöket, akiknek a 
2010/2011-es tanévben kezdi meg első óvodai 
illetve iskolai évét gyermekük. 
Kérem, hogy kezdődjék el a nevelőtestület és a 
szülők között egy olyan kapcsolat, amely az 
évek múlásával csak erősödik. Segítsük közö-
sen gyermekeik boldogulását és örüljünk együtt  
fejlődésüknek. Ha pedig innen kirepülnek és új 
középiskolába kerülnek, akkor is gondoljunk 
majd szívesen arra a napra, amikor az intézmé-
nyes nevelés keretein belül az első lépéseket 
tették meg gyermekeik a tudás alapjainak meg-
szerzésében. Az alapozás erején múlik az 
építkezés sikere. Ehhez azonban az is szüksé-
ges, hogy szülő pedagógus egyet akarva, egy-
mást segítve valósítsa meg elképzeléseiket. 
Iskolánkban az eredményes munka érdekében 
tovább folytatjuk azokat a pedagógiai progra-
mokat, amelyek az elmúlt években alapot jelen-

tettek a sikeres munkához. A kötelező órák 
mellett minden évfolyamon biztosítunk képes-
ségfejlesztő órákat, melyeken a felzárkóztatás-
ra és a tehetséggondozásra  is adódik lehető-
ség. Német nyelvből és informatika-technika 
tantárgyból, ahol létszám miatt szükséges, 
csoportbontással segítjük elő az ismeretszer-
zést. 
Ebben a tanévben a magas számú jelentkezés 
miatt 6. 7. 8. évfolyamon nem tudjuk biztosítani 
a napközis ellátást. Ezúton szeretném tájékoz-
tatni a szülőket és a tanulókat, hogy a napközis 
foglalkozások a közösségfejlesztés és elsősor-
ban a tanulmányi munka színterei. Aki nem 
tudja a közösségi magatartás szabályait, visel-
kedési normáit betartani, meg fogjuk tenni a 
szükséges intézkedéseket. A tanévkezdés 
megkönnyítésére ebben a tanévben is felvállal-
ta az Önkormányzat, hogy mindenki ingyene-
sen juthatott hozzá a tankönyvekhez. Köszön-
jük a támogatást és reméljük, hogy mindenki 
megbecsüli majd ezt az ajándékot! A tankönyv 
azért van, hogy használjuk, mindenki ebből 
tanuljon, gyarapítsa ismereteit, ezért fontos 
eszköz a tanórákon és az otthoni felkészülés 
során egyaránt! 
A  tanévben a következő szakkörök indulnak: 
Tudorka                                       2. 3. évfolyam 
Labdarúgó szakkör                     felső tagozat 
Bábszakkör                                 5-6. évfolyam 
Irodalmi szakkör                          felső tagozat 
Furulyaoktatás                            1-6. évfolyam 
Énekkar                                        4-8. évfolyam 
Úszás                                        3-4-5. évfolyam 
 

Mindenkinek sikeres munkát kívánok a              
2010/2011-es tanévre. 

Gencsiné Kató Irén 
Megbízott igazgató 

• Az iskolakezdés minden gyermeket megvi-
sel. Néhányan testi tüneteket is produkálnak 
(fejfájás, alvászavar, hasfájás, bepisilés, 
körömrágás, agresszivitás) 

• Fontos, hogy a szülők olyan életritmust 
alakítsanak ki otthon, ami megkönnyíti a 
változás elfogadását. 

• Beszélgessenek sokat, játszanak, legyenek 
szabad levegőn minél többet, mozogjanak, 
sportoljanak.  A mozgáshiány a későbbiek-
ben komoly tanulási nehézséget eredmé-
nyezhet. 

• Fontos, hogy a gyerekek 8 órakor ágyban 
legyenek, aludják ki magukat. 

• Meséljenek minél többet gyermekeiknek! 

• A házi feladatát szülői segítséggel végezze! 
• Az olvasás mindennapos legyen! 
• Az ellenőrzés rendszeres legyen! 
• A taneszközök rendben tartása, a táska 

bepakolása sokáig közösen, majd egyre 
önállóbban történjen. 

• Ne engedjék el a kicsiket reggeli és tízórai 
nélkül! Üres gyomorral nem lehet tanulni. 

• Fontos a folyamatos kapcsolattartás a peda-
gógussal. 

• A jutalmazás, büntetés vezérfonala a követ-
kezetes nevelés kell, hogy legyen. 

 

Reméljük ezzel a pár gondolattal sikerült né-
hány ötletet adni a zökkenőmentesebb tanulás-
hoz. 

  
Rovatvezető: Kerekes Jánosné 

                  igazgató-helyettes 
 
Mottó: „ Nem a tudásban van a boldogság,   
                hanem a tudás megszerzésében.” 

A mi 



Mindenkinek sikeres munkát kívánok a              

I. helyezés: Jónás Dezső 6.b. osztályos tanuló (kislabda hajítás) 
II. helyezés: Vedres Dávid 7. osztályos tanuló (távolugrás) 

III. helyezés: Vojsánszki Andor 8. osztályos tanuló (távolugrás) 
IV. helyezés: Jakocska Győző 7. osztályos tanuló (kislabda hajítás) 

V. helyezés: Jónás Dezső 6. b. osztályos tanuló 800 m síkfutás 
 

                      Felkészítő nevelő: 
 Hegedüs Zoltán 

RISZ rajzversenyen 
 I. helyezést ért el 

 Udvari Flóra  
2.osztályos tanuló 

 

Felkészítő nevelő:   
Mészáros Rita 

RISZ rajzversenyen 
 III. helyezést ért el 

 Czipa Brigitta 
1. osztályos tanuló 

 

Felkészítő nevelő:  
Petróné Minczér Erzsébet 

Gratulálunk a pedagógusoknak és a diákoknak egyaránt! 

Berczeli 2010. szeptember-november 



2010. augusztus 6-án immár 5. alkalommal rendezte meg a 
Berczeli Ifjúsági Kulturális Egyesület a Regionális Ifjúsági 
Találkozót a XI. Rétközi Kulturális és Turisztikai Napok ker-
tén belül. 
A már rendhagyónak számító „Éld túl” 
akadályversenyre 6 csapat fogadta el 
meghívásunkat. Lelkes csapatok ér-
keztek Bujról, Gávavencsellőről, 
Paszabról, Ibrányból, valamint 2 csa-
pat képviselte községünket, 
Tiszabercelt. Így összesen 48 általános 
iskolás gyerek vághatott neki a 10 aka-
dálypályából álló megmérettetésnek. 
Az akadályverseny állomásait évről-
évre úgy állítjuk össze, hogy minél 
érdekesebb és különlegesebb feladatokkal találják szemben ma-
gukat a versenyzők.  
Az idei versenyt az alábbi akadályok nehezítették: kerékpáros 
szlalomozás vízhordással összekötve, saccolás, „szétbabolás” 
szívószállal, pólócserélős váltóverseny, íjjal célbalövés, agyte-
kervényeket megdolgoztató logikai feladatok, lengőteke, gordiu-
szi csomó kibogozása stb. 
Az akadályversenyen idén is fantázianeveket kaptak a csapatok. 
A Százholdas Pagony lakóinak bőrébe bújhattak a gyerekek, így 

volt Micimackó, Tigris, Malacka, Füles, Kanga, Nyuszi, Bagoly, 
Zsebibaba csapat. Minden csapatkapitány kapott egy nyakba 
akasztható „logót”, melyet idén is Petró Zsuzsa kreativitásának 

köszönhetünk. A településen való köny-
nyebb tájékozódás érdekében egy-egy 
térképet kaptak a csapatok, melyen beje-
löltük az állomáshelyeket és a legcélsze-
rűbb megközelítési útvonalat. A szép 
térkép ellenére is volt olyan csapat, ame-
lyiknek sikerült eltévednie. 
Idén sem távozott senki üres kézzel a 
versenyről, hisz minden csapat emlékla-
pot, tortát vehetett át és valamennyi részt-
vevő ajándéktárgyat is kapott. Az aka-
dályverseny első helyezettje az ibrányi 

csapat lett, nyereményük 1-1 belépő volt a Nyíregyházi Állat-
parkba. Második lett a gávavencsellői csapat, melynek tagjai egy 
pizzajegyet kaptak a gávavencsellői Kőkori Pizzériába. Bronzér-
mes lett az egyik tiszaberceli csapat, nyereményük egy-egy uszo-
da belépő volt az ibrányi Tanuszodába. 
 Az akadályok leküzdését követően, a kellőképpen fáradt, de él-
ményekben gazdag csapatokat hot-dog ebéddel és üdítővel várták 
a szervezők, desszertként pedig Mészáros Lajosné jóvoltából 
egy-egy cső főtt kukoricát fogyaszthattak el. 

A Tisza-parton felállított kézműves sátorban késő délutánig gyöngyöt fűzhettek, üveget- és gipszformákat festhettek a kreatív gyere-
kek. A színezni, rajzolni vágyó nebulók óriási rajzfelületen koptathatták a zsírkrétát. A kisebbek pedig ingyenes arcfestéshez is sorba 
állhattak, így azon már meg sem lepődtünk, hogy mennyi pillangó, tigris, oroszlán és Pókember szaladgált körülöttünk. Az elfáradt, 
vagy csak nézelődni vágyó gyerekek falunéző körútra indulhattak Vass István és Bendegúz közreműködésével.  



 
 
Budaházi Emil, Czene Levente, „Esélyek útja„ Egye-
sület, Fellergold Kft,  Gávavencsellői Sütőüzem Kft, 
Gliba Lászlóné, Híd a Jövőbe Egyesület, Ibrány 
Város Köztestületi Tűzoltósága, Ibrányi Tanuszoda, 
Kakuk István, Kovácsné Tar Ilona, Mészáros 

Lajosné, Paszab Község Önkormányzata, Petró Béla 
és családja, Petró Zsuzsanna, Puskás Jucus, 
Rendezvényservice Team Kft,   Szabi Szóda; Szilágyi 
Sándor – Református lelkész, Szociális Alapszolgál-
tatási Központ - Tiszaberceli Területi Iroda, Tajthy 
Péter – Paszab község Polgármestere, Vass Tamás 

 

KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁSTKÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁSTKÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁSTKÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁST!!!!    

 A Naplövő Íjász Egyesület hagyományőrző bemutatóját 
már a délelőtti óráktól kezdve megtekinthettük, a progra-
mot jurta-építés és bőrözés (bőrből készített ékszerek) is 
színesítették. Sajnos az íjászok nevüket nem cáfolták meg: 
a Nap eltűnt a felhők között, az ég beborult, s óriási vihar 
közeledtéről kaptunk tájékoztatást. A nyíregyházi Pause 
Ütős Együttes dobos bemutatóját még együtt élvezhettük, 
de utána a szervezők és a vendégek nagy szomorúságára 
sajnos kénytelenek voltunk meghozni a nehéz döntést, 
hogy lemondjuk a további fellépőket. Az időjárás-
előrejelzés beteljesült, a vihar hamarosan megérkezett, 
sátrakat bontott meg, faágakat tört le. Úgy gondoljuk, jól 
döntöttünk. Elmaradt az Attitüde és az Y2K tánccsoport 
műsora, valamint a Jucus-koncert. A nyírségi Suhancok 
együttes tagjai vállalták, hogy produkciójukat másnap, a 
Halászléfőző verseny napján megtartják, melyet másnap 
meg is csodálhattunk. Az estére tervezett Gönczi - Duó 
fellépését a vihar elmúltával szerencsére meg tudtuk tarta-
ni. Ismert előadók számait játszották, némi vigaszt nyújtva 
a kitartó közönségnek. 

Köszönjük a segítségét minden Köszönjük a segítségét minden Köszönjük a segítségét minden Köszönjük a segítségét minden 
tiszaberceli fiatalnak, szervezőnek, tiszaberceli fiatalnak, szervezőnek, tiszaberceli fiatalnak, szervezőnek, tiszaberceli fiatalnak, szervezőnek, 
akik időt és energiát áldoztak azért, akik időt és energiát áldoztak azért, akik időt és energiát áldoztak azért, akik időt és energiát áldoztak azért, 
hogy a már hagyománnyá vált Ifjúsági hogy a már hagyománnyá vált Ifjúsági hogy a már hagyománnyá vált Ifjúsági hogy a már hagyománnyá vált Ifjúsági 
Nap színvonalas műsoraival vigyék Nap színvonalas műsoraival vigyék Nap színvonalas műsoraival vigyék Nap színvonalas műsoraival vigyék 
községünk hírnevét.községünk hírnevét.községünk hírnevét.községünk hírnevét.    

BIKE elnökségeBIKE elnökségeBIKE elnökségeBIKE elnöksége    

A délutáni programok is színesre és izgalmasra sikerültek. Elsőként az 
Ibrányi Tűzoltóság tűzoltó autóját próbálhatták ki a gyerekek, majd 
szintén nekik köszönhetően egy fergeteges hab-partit produkáltak a 
résztvevők legnagyobb örömére. Szem, száj, és természetesen ruha 
nem maradt szárazon. 

Az ESZA KHT az IFJ-GY-EA-10-C-0051 „13-29 éves fiatalok  közös-
ségeinek   építését, megerősödését szolgáló programok, programso-
rozatok támogatása” c. konstrukció keretében segítette és támogatta 
napunkat.  

A Tisza-parti eseményekkel párhuzamosan, késő délután került sor a 
BIKE és a Sipos Kund Kötöny esperes által vezényelt kispályás labda-
rúgó mérkőzésre a szakiskola tornacsarnokában. A tavalyi évhez ha-
sonlóan a lelkészválogatott 1 gólos győzelemnek örülhetett az 
„ifjúsági” csapattal szemben. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy egy 
tehetséges játékosunk kisegítette az ellenfél csapatát és ezáltal győzel-
mük sem volt kétséges. A mérkőzés végén babgulyás vacsorára invi-
táltuk a csapattagokat a Tisza-partra. Itt a nagytiszteletű esperes úr 
vette át Tajthy Péter, Paszab község polgármestere által felajánlott 
serleget.  



Berczeli 2010. szeptember-október 

Rovatvezető:   Zsíros Antalné egyesületi elnök 

Őszi rendezvényeink változatosságai derűt, szomorú-
ságot hurcoltak.  
 

— Részt vettünk a Megyei Nyugdíjas Szövetség Idős 
Világnapi ünnepségén a Bujtosi Szabadidő Csarnok-
ban, ahol Poór Péternek és társainak tapsolhattunk. 
 

— Kegyelettel adóztunk az I. és II. világháborús hő-
söknek. Virágaink, koszorúink, mécseseink némán 
üzentek: „ Nyugodjatok békében idegenföldön. Emlé-
küket őrizzük Tiszabercelen.” 
 

— Halottak napján 15 volt nyugdíjas társunk sírem-
lékét kerestük fel a berceli temetőben; az emlékezés 
virágainak és mécseseinek lángja mellett gondolata-
inkban mellettünk voltak. 
 

—   Október 3-án voksoltunk a szavazás napján. 
 

— Gratulálunk Szántó Zsolt polgármesterré választá-
sához, munkájához sikert, kitartást, erőt, egészséget 
kívánunk, és segítő szándékot egyesületünk támoga-
tásában a megválasztott képviselőtestülettel együtt. 
 

— Köszönjük Hajnal András „Idősbarát Polgármes-
ter” több éves együttműködését, segítő tevékenysé-
gét, az idős korosztályért tett fáradtságát. Nyugdíjas 
éveiben erőt, jó egészséget kívánunk. Köszönet jár 
valamennyi volt képviselőtagnak, akik az elmúlt cik-
lusban a Nyugdíjas Egyesület munkáját segítették. 
 

A Tiszaberceli Nyugdíjas Egyesület tagjai nevében:  
 

Zsíros Antalné 
Egyesületi elnök 

E csodálatos idézetet Kabán a református 
templomban olvastam. Nagyszerű igazsá-
got örökít meg. Tapasztaltam évtizedek 
során, tapasztaltam emberi és társadalmi 
kapcsolatainkban egyéni és közösségi, 
valamint családi és civil eseményekben, 
életörömökben, többféle élethelyzetben. 
Legyen az idézet tartalma lelki szükségle-
teinkben, fény és áldás bősége, hogy 
MÁSNAK IS ADASSUNK BELŐLE. Ez az 
ünnepélyes bevezető előzi meg mindazo-
kat az „Őszi rendezvényeket”, melyeknek 
részei voltunk, berceli nyugdíjasok. Igen. 
Fény és áldás kísérte utunkat 2010. szep-
tember 17-én, amikor tartalmas kapcsolat-
építési kiránduláson vettünk részt Kabán. 
 
„Nótás” napnak nevezhetjük ezt a napot, 
mely egy busznyi nép /40 fő/ nótás vigas-
ságát, kellemes együtt töltött délelőttöt, 
délutánt, estét varázsolt nekünk. Útközben 
köszöntöttünk házassági évfordulót Farkas 
Antal és Varga Erzsébet 45 éves házassá-
gi évfordulóját, sok-sok érdekes meglepe-
téssel. Templomi orgonazenével folytató-
dott napunk, felemelő élménnyel, kedves 
fogadtatással. Még mindig a szánkban van 
a kabai lepény íze, valamint kiteljesedett 
az idézet igazi tartalma, ami eddig rejtély 
volt. „Mit is mondott a kabai asszony?” A 
Kabai Tájházban vágyakoztunk arra, hogy 

de jó lenne Tiszabercelen is egy ilyen. A 
meghívó napirendi pontjai délután a Nácsai 
Sándor Művelődési Házban zajlottak. A 
Tiszaberceli Nyugdíjasok Egyesülete ve-
gyes műfajokban mutatkozott be (ének, 
szavalat, próza, tánc) nagy sikerrel— kö-
szönet érte Száraz Lászlónénak— de ta-
pasztalatot szerezhettünk a Hajdú-Bihar 
megyei nyugdíjasoktól is (Kaba, Hajdúszo-
boszló, Hajdúnánás, Derecske, Debrecen). 
Énekelt az egész színházterem: népdalok, 
magyar nóták, örökzöld slágerek, operettek 
közkedvelt dallamai kerültek sorra. A nap 
fénypontja Szabó Eszter és Drágán Lajos 
közös „nótaestje” volt, sőt a Nótaklub szá-
mos tagjainak produkcióit is élveztük. A 
vacsora sem maradt nótázás nélkül, sorra 
kerültek elő a tájjellegű nótakincsek, a 
magyar és erdélyi történelmi hallgatóink. 
Szinte hihetetlen, hogy hazafelé is végig 
bírtuk az iramot, amihez hozzájárultak 
Tiszabercel legjobb énekeseinek derűs 
egyéniségei. (Farkas Antal, Natkó László, 
Szántó András, Eperjesy Ferenc, Németh 
Ferenc, Petró Béla,és Petró Béláné, Szá-
raz Lászlóné stb.) Köszönjük házigazdá-
inknak a Kabai Nyugdíjasok Baráti Egyesü-
letének és kiváló vezetőjüknek Gere 
Gyuláné Piroskának remek szervezését, 
fáradtságát. Köszönjük buszsofőrünk Szil-
ágyi András segítőkész türelmét. 

Parkosításhoz illetve 
Karácsonyfának 

 

FENYŐFA ELADÓ! 
 

Érdeklődni: 
 

Humicskó József 
Tiszabercel,  

Kossuth u. 17. 
 

Tel: 06-30/907-1658 

K Ö N Y V V Á S Á R ! ! !K Ö N Y V V Á S Á R ! ! !K Ö N Y V V Á S Á R ! ! !K Ö N Y V V Á S Á R ! ! !    
    

„A „A „A „A KÖNYV KÖNYV KÖNYV KÖNYV ----  ÉRTÉK”     ÉRTÉK”     ÉRTÉK”     ÉRTÉK”     
 

Kellemes, könnyed módja annak, hogy egyszerre ta-
nuljunk, informálódjunk és szórakozzunk! 
 

A Bessenyei György Általános Művelődési Központ 
igazgatói irodája előtt idén is számtalan akciós 
könyvet kínálunk kicsiknek és nagyoknak  egyaránt. 
 

Érdeklődni és rendelést leadni személyesen lehet 
Tóth Zoltánnénál. 
 

Lepje meg szeretteit könyvvel! 

 

F E N Y Ő F A  
V Á S Á R ! 

 
Érdeklődni: 

 

Tarjányi Ferenc 
Tiszabercel,  

Szabadság u. 31. 
 

Tel: 42/204-406 
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Szeptember 9.: Lecsófőző party - Kótaj 
 

Ismét elérkezett a várva várt nap, melyet évek óta mindig 
nagyon vártunk. Igaz kissé borús, esős napra ébredtünk, de 
mire elindultunk a Kótaji Szeretetotthonba már fényesen 
sütött a nap. Ez a nap évek óta a Lecsófőző party napja, 
melyen Tiszabercelről 22 fővel vettünk részt.  
Az otthon udvarán őszi motívumokkal feldíszített sátor fo-
gadta a több száz résztvevőt. Az ünnepséget az intézmény-
vezető és a foglalkozás szervező nyitotta meg, melyet szép, 
színvonalas műsorok követtek, volt ének, tánc, vers. 
 

A nap különlegessége, hogy főzőversenyt is hirdettek a 
szervezők az odaérkező csapatok  részére. 5 fős csapatunk 
a Lecsófőző party 3. helyezését hozta el a finom, ízletes 
chilis babos lecsóval, a szépen feldíszített sátorral és a 
szép terítékekkel.  
A szervezők a csoportokat (minden csoportot) ajándéktár-
gyakkal, a versenyzőket további ajándékokkal és névre 
szóló oklevéllel jutalmazták. A nap folyamán élő–zene szólt, 
így a nótázás mellett táncra is volt lehetőség.  
Késő este kellemesen elfáradva tértünk haza.  
 
 

Október 3-a: Önkormányzati  választások 
 

E néhány soron keresztül is szeretnénk  a Területi Iroda 
dolgozói és gondozottai nevében gratulálni Szántó Zsolt 
Polgármester Úrnak és valamennyi képviselőnek.  
Munkájukhoz sok sikert kívánunk, és bízunk benne, hogy 
egy közös célért, Tiszabercel fejlődéséért fognak dolgozni, 
tevékenykedni. 

Rovatvezető: Gliba Lászlóné 

 

Kovács József Kossuth utcai lakos egy 50-60 kötetből álló 
kis könyvtárat adományozott a Területi Irodának, melyet 
szívből köszönünk.  

                                                                      Gliba Lászlóné 

HÁZASSÁGKÖTÉSÜK  62. ÉVFORDULÓJA   
ALKALMÁBÓL   

            

OLÁH ISTVÁNNAK ÉS ZERDERÁK BORBÁLÁNAK  
 

AKIK 1948. NOVEMBER 13-ÁN FOGADTAK  
EGYMÁSNAK ÖRÖK HŰSÉGET. 

 

szerető családtagjaik 

Bodosi György:  
Légy önmagad 

 

Légy magad, légy önmagad!  
Küldöz a szó, hív a hang. 

Légy magad, légy önmagad!  
Bátran bontsd ki szárnyadat. 
Légy magad, légy önmagad!  
Tűzd ki, küzdd ki sorsodat. 

Légy magad, légy önmagad!  
Se szebb díj, se nagyobb rang. 

Légy magad, légy önmagad!  
Égj, lobogj, szórj lángokat. 

Légy önmagad! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E szép vers soraival köszöntöttük augusztus 3-án Petró Zsuzsanna kerámiaterve-
zőt a Moholy Nagy Művészeti Egyetem hallgatóját, a Területi Irodában megrende-
zett három napos kiállításán. 
Hányszor halljuk, olvassuk a kesergő szavakat, melyek a  kultúra válságát han-
goztatják, mert kevesen járnak könyvtárba, színházba, koncertekre, kiállításokra. 
A három nap alatt sem Zsuzsának, sem a szervezőknek nem kellett aggódni, hisz 
a sok érdeklődő, látogató meggyőzhetett mindenkit arról, hogy a művészetnek jut 
hely az életünkben.  
Öröm volt számunkra, hogy immár ez volt a második alkalom, hogy tiszaberceli 
születésű művész munkáit mutathattuk meg, nem csak Tiszabercelnek, hanem a 
környező településekről, sőt még a fővárosból idelátogatóknak is. 
  
Zsuzsa munkái egyediek, a kiállított darabok főként az egyetemi évek eredménye 
volt. Szakmai szempontból a szilikátipar egyik legnemesebb és legérdekesebb 
anyaga a porcelán foglalkoztatja leginkább. Plasztikáit szeretné tovább fejleszteni 
világítóhangulat elemekké. Munkáival, ahogy vallja csak pillanatnyilag elégedett, 
mindig azon gondolkodik, hogy hogyan lehetne átalakítani, vagy új tárgyakat ki-
alakítani. 
 

„ Ha az ember művész folyamatosan változik és vele fejlődnek a   munkái…” 
 
Mi ehhez a változáshoz, fejlődéshez kívánunk sok sikert, kitartást és bízunk ben-
ne, hogy a Tiszabercelen megrendezett kiállítás emléke és szépsége is biztató-
erőt ad ehhez a nehéz művészélethez. 
 

A három nap különlegessége volt még, hogy a BIKE által szervezett ifjúsági nap-
hoz is csatlakoztunk a kiállítással — az akadályverseny egyik állomása lehettünk, 
ahol a csapatok a kiállítás megtekintését követően a Zsuzsa kérdéseire válaszol-
tak és ez alapján kapták pontszámaikat. 
Újszerű és sikeres volt az ötlet, a kiállításnak és a gyerekeknek egyaránt. 
 
Köszönjük Petró Zsuzsának, hogy megosztotta velünk alkotásait.  



Rovatvezető:Timku Rita 

Berczeli 2010. szeptember-november 

„Ezt mondja az Úr:  
Ne dicsekedjék bölcsességével a bölcs, 
 ne dicsekedjék erejével az erős,  
ne dicsekedjen gazdagságával a gazdag!” 
Jeremiás 9; 23. 
 
Nincs az az ember Tiszabercelen, aki meghall-
va a Hajnal András nevet ne tudná, kiről van 
szó, hiszen neve egybeforrt Tiszabercel nevé-
vel. Az őszi önkormányzati választáson azon-
ban visszalépésével lezárult egy sikeres, mun-
kával teli korszak. Tekintsük át! 
  Az 1950. szeptember 13-án született 
Tiszabercelen. Általános iskolai tanulmányait itt 
végezte. 1969-ben szerzett érettségit a nyír-
egyházi Széchenyi István Közgazdasági Tech-
nikumban.  
1969.augusztus 11-től a Központi Statisztikai 
Hivatalban helyezkedett el. 1970. március else-
jén Gávavencsellőre került, mint a helyi általá-
nos iskola gondnoka. 1975. augusztus elsejétől 
a Községi Tanács pénzügyi előadója, s még 
ebben az évben, feleségül vette Trembeczki 
Juditot matematika-fizika szakos tanárnőt. Kö-
vetkező évben, 1976-ban megszületett fiúk, 
András. Közösen 1977. február 7-én 
Tiszabercelre kerültek a Bessenyei György 
Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézetbe, 
ahol gazdasági vezető lett. 1977-ben felsőfokú 
államigazgatási szakképesítést szerzett. 1990-
2010 közötti időszakban Tiszabercel polgár-
mestere. Munkásságának elismeréseként szá-
mos kitüntető címben részesült, ezek közül 
kettő különösen figyelemre méltó:  
- 2006. március 15-én megkapta a Magyar 
Köztársaság Arany Érdemkeresztjét  
- a Felső-Tiszán és mellékfolyóin kialakult árvízi 
helyzet felszámolása során végzett eredmé-
nyes munkájáért, a honvédelmi minisztertől a 
„Honvédelemért-kitüntető cím I. osztályát” ki-
tüntetést kapta. 
 
Mikor és hogyan lett Tiszabercel első embe-
re? 
1990-ben keresett meg Csikós József és az 
MDF helyi vezetői, hogy induljak el a rendszer-
váltás utáni első választáson. Független jelölt-
ként indultam MDF-es támogatással, és 1990. 
szeptember 30-án öt jelölt közül nekem szava-
zott bizalmat a falu lakossága. Az azóta eltelt 
időszak alatt további négy alkalommal össze-
sen 20 évig élvezhettem ezt a bizalmat, és 
szolgálhattam Tiszabercel érdekeit. 
 
Minden kezdet nehéz, milyen feladatokkal 
és nehézségekkel kellet megküzdenie első 
polgármesteri ciklusa elején? 
A legfontosabb és egyben legnehezebb feladat 
az örökölt hitelek felszámolása volt, melyet az 

Óvoda és annak konyháján felhalmozódott 
adósság, a Községi Víziközmű Társulat hitelei, 
ill. Tiszabercel és Paszab közigazgatási szétvá-
lasztása utáni 4,5 millió forint kifizetése jelentet-
te. Ráadásul októberben kilyukadt az általános 
iskola kazánja. Mivel ebben az időszakban sem 
dúskáltak az önkormányzatok anyagiakban, 
mindent a nulláról kellett elkezdenünk. 
 
A nulláról való kezdés során melyek voltak 
az első lépések és az azt követőek a 20 év 
során? 
 
1991 és 1993 között a képviselőtestület fő cél-
ként tűzte ki Tiszabercel úthálózatának rendbe 
tételét, kiépítését. Így a következő utak kerültek 
sorra: Kossuth, Bessenyei, Dózsa, Táncsics, 
Vasvári, Ady, Gábor Áron, Bercsényi, Kinizsi, 
Esze Tamás, Rózsa és Vásártér út egy része. 
1993-ban kezdődött meg az a gázberuházás, 
amelyben az önkormányzat átvállalta a költsé-
gek nagyobb részét. Ebben az időszakban 
került sor a Református Egyház által épített 
parókia építésére, valamint a posta romos épü-
letének lebontására, és a ma álló épület beru-
házására, amihez egészen Debrecenig kellett 
menni, tárgyalni. Felépült az akkori Bessenyei 
György Szakmunkásképző Intézet sportcsarno-
ka és sikerült létrehozni egy fiók gyógyszertárt 
az orvosi rendelő közelében. 
Az évek során sor került a szennyvíz-telefon-, 
kábeltévé hálózat kiépítésére, a téglagyár épü-
letének visszaperlésére a Magyar Államtól és 
annak rekultivációjára. A révház, sportöltöző és 
orvosi rendelő épületét sikerült felújítani, mely 
utóbbi felszereltsége példaértékű a környéken, 
nem beszélve az idősek otthonáról, ahol több, 
a faluban élő időskorú ember számára biztosí-
tunk étkezési lehetőséget. 
Minden család számára sikerült ingyenesen 
biztosítani egy 120 literes tárolóedényt a szer-
vezett szemétszállítás megteremtéséhez.  
A közelmúltban felépítettük az általános iskola 
ebédlőjét, ahol 80 tanuló étkezhet kulturált 
körülmények között. Végül, de nem utolsó sor-
ban ez évben került sorra az óvoda külső-belső 
felújítására.  Az önkormányzat lehetőségeihez 
mérten igyekezett mindkét egyház számára 
segítséget nyújtani: a temető időszakos rend-
betételéhez és egy kulturált ravatalozó létreho-
zásához. 
A községben 2000-ben alakultak az első civil 
szervezetek, melyek elősegítették a kulturális 
élet fellendülését. Ennek eredményeként került 
sor az azóta minden év augusztusában meg-
rendezett Felső-Tiszai Országos Halászléfőző 
Versenyre. Sajnálatos módon a Pünkösdi Lo-
vas Napok rendezvény anyagi okok miatt nem 
vált hagyománnyá, és a Mezőgazdasági Napok 

a szakmunkásképző intézet profilváltása miatt 
megszűnt. Jelenleg 11 civil szervezet működik 
a községben, melyeknek tagjai is vagyok, és 
segítem munkájukat. Kudarcként éltem meg, 
hogy évek óta nincs labdarúgócsapata 
Tiszabercelnek, azonban ennek nem anyagi 
vonzatai vannak, hanem az érdeklődés és 
lelkesedés hiánya. 
 
Milyen tervei lettek volna a jövőt illetően? 
 
Terveim között szerepelt volna egy bentlakásos 
idősek otthonának építése és a Tiszabercelt 
Tiszakaráddal összekötő út építése. 
 
Zárszóként kíván-e valamit üzenni? 
 
Szeretném megköszönni a képviselőtestület 
tagjainak, az évek során munkámat segítő 
jegyzőknek (Szántó Zsolt, Papp János, Dr. 
Szilágyi Norbert), hogy segítették munkámat 
közösen együtt tudtunk dolgozni, meg tudtuk 
valósítani terveinket, elgondolásainkat. Külön 
köszönöm László Antalnak, az általános iskola 
nyugalmazott igazgatójának, - akivel rengeteg 
problémát sikerült megoldani - hogy az iskola 
minden tanulója ingyen tankönyvhöz jusson.  
Igazgató Úrral a Polgárőr Egyesület tagjai is 
vagyunk. Köszönöm a hivatali dolgozók munká-
ját, akik nagy részével az elmúlt két évtizedben 
összeszedett jól működő csapatot alkottunk. S 
végül, de nem utolsó sorban Tiszabercel lakos-
ságának, akik mindig vevők voltak az újítások-
ra, beruházásokra és fejlesztésekre. Kívánom 
az utódomnak, hogy őt is legalább 5 cikluson 
keresztül válasszák meg, és Tiszabercelen 
legalább olyan fejlődés legyen, mint az elmúlt 
20 évben.  
 
Milyen tervei vannak nyugdíjas éveire néz-
ve? 
Még nincsenek konkrét terveim, de igyekszem 
minél több időt tölteni a családommal, akikre 
eddig kevés idő jutott, hiszen polgármesterként 
egyetlen nap szabadságot sem vettem ki és 
táppénzen sem voltam. Szeretnék a hobbijaim-
nak hódolni, mint az ulti, labdarúgás és ház 
körüli munkák. Megrögzött Újpest szurkolóként 
pedig a csapat győzelmeinek szurkolni, és a 
környező települések meccseit figyelemmel 
kísérni. 
 
Jó egészséget, sok erőt, boldogságot kívánok a 
település lakosságának.  
 
Köszönöm a riportot és  hasonló  jókat  
kívánok! 
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OKTÓBER 1. 
AZ IDŐSEK VILÁGNAPJA 

Napjainkban kb. 600 millió hatvan 
év feletti személy él a világon, 
számuk 2025-re akár meg is két-
szereződhet, éppen ezért a gyor-
san öregedő világban az idősek 
sokat segíthetnek -önkéntes mun-
kával, tapasztalataik átadásával. 
Az ENSZ Közgyűlésének határo-
zata alapján először 1991-ben 
rendezték meg az idősek világnap-
ját, 1999-ben pedig hasonló elne-
vezésű éves rendezvénysorozatot 
tartottak. Az intézkedés célja, hogy 
középpontba helyezzék a méltó-
ságteljes öregkort, valamint az 
időseket visszaintegrálják a gazda-
ságba.  

OKTÓBER 4. 
AZ ÁLLATOK  
VILÁGNAPJA 

Az állatok világnapját 1931 óta 
ünnepelik minden esztendőben 
Szent Ferenc emléknapján, októ-
ber 4-én. Ez a nap Assisi Szent 
Ferencnek, az állatok védőszentjé-
nek halála napja. A rendalapító 
Assisi Szent Ferenc a legenda 
szerint nemcsak értette az állatok 
nyelvét, hanem beszélgetett is 
velük, s már a 13. század elején 
azt hirdette, hogy mindent szeret-
nünk kell, ami körülvesz minket, 
legyen az élő vagy élettelen.                  
A világnapon ma már nem csak a 
vadon élő, hanem minden állat 
védelmére felhívják a figyelmet. 

OKTÓBER 15.                             
A LÁTÁSSÉRÜLTEK             

VILÁGNAPJA 

A „Fehérbot” napjának is nevezik. 
Vannak olyan emberek, akik látás-
károsodással, vagy vakon szület-
nek. Sajnos az is előfordul, hogy 
baleset következtében sérül meg a 
szemük. Őket fehér botjukról lehet 
megismerni. A fehérbot a vakok 
utcai közlekedésének közismert és 
elengedhetetlen segédeszköze.  
Ezzel jelzik embertársaik számára, 
hogy segítségre szorulnak. Légy 
velük szemben tapintatos, segítő-
kész. Ha szükséges segítsd őket a 
közlekedésben, a tanulásban a 
játékban. 

OKTÓBER 16.                        
A KENYÉR  VILÁGNAPJA  

A svájci székhelyű Pékek Világ-
szövetsége 2001-es kongresszu-
sán döntött úgy, hogy október 16.  
legyen a KENYÉR VILÁGNAPJA. 
A világnap célja, hogy bemutassa 
a világ legfontosabb élelmezési 
cikkének – az életfontosságú ásvá-
nyi anyagokat tartalmazó, fontos 
energiaforrásnak –, a kenyérnek a 
jelentőségét. A világnapot már 
közel 30 ország ünnepli főként 
karitatív jelleggel, mivel ezen a 
napon a pékek adományaikkal 
segítik a rászorulókat. Az ünnep 
alkalmat ad arra is, hogy a pékek 
áldozatos munkájára és a kenyér 
jelentőségére a nagyközönség 
figyelmét is felhívják.  

2010. október 12-én az alsó tagozatban, 13-án 
a felső tagozatban tartottuk meg a tanév első 
szülői értekezletét. Minden osztályban megbe-
széltük az adott évfolyam követelményeit, a 
tanulók magatartását, szorgalmát. Az osztály-
főnökök ismertették a házirendet, ami minden-
kire nézve kötelező. A szülők megválasztották 
az SZMK tagokat.  

Ezek az alkalmak azért vannak, hogy a szülők 
éljenek a lehetőséggel, figyelemmel kísérjék 
gyermekük haladását. Meg tudják beszélni a 
felmerülő problémákat, megoldásokat tudjanak 
találni a kritikus helyzetekre, s talán azért is jó 
egy ilyen találkozás, hogy szülő-pedagógus 
között  még jobban kialakuljon egy partneri 
viszony, melynek a középpontjában a gyerek 

áll. Kérjük a szülőket, éljenek ezekkel az alkal-
makkal, mert sajnos néhány osztályban na-
gyon kevés szülő jár az értekezletekre. Mind-
annyiunk érdeke, hogy a gyerekek képessége-
ikhez mérten haladjanak a tanulásban, az alap-
vető normákat, erkölcsöket megtanulják és 
betartsák, hogy majd értékes tagjai legyenek a       
társadalomnak. 

Ismét benépesült Óvodánk,gyerekzsivajtól hangosak a csoportszobák, 
az udvar. Régi és új arcokkal találkozhattunk, vannak olyan gyerekek, 
akik szívesen jönnek, s olyanok is, akik nehezen válnak el szüleiktől. De 
lassan ők  is megszokják az óvodai életet, feledteti a honvágyat a sok 
játék, az óvónénik szeretete, és nem utolsó sorban a gyönyörűen felújí-
tott óvodánk. 
A nyár folyamán óvodánk megszépült, a mosdók az előírásoknak meg-
felelően kialakítottak, felszereltek. A csoportszobák komfortosak, szép 

színes falakat, modern világítást és fűtésrendszert kaptunk.  
Egy csoportszobában újonnan készített csodálatos szekrénysort kaptak  
a gyerekek. Nagyon szeretnénk, ha a többi csoportokban is folyamato-
san környezetbe illő bútorzatok kerülnének. 
Óvodánk külseje is megszépült, szigetelést kapott, szép színe lett, s ez 
után is szeretnénk kérni a kedves szülőket, hogy az intézmény külsejére 
és belsejére fokozottan vigyázzanak. Óvjuk, védjük értékeinket! Mi fel-
nőttek is köszönjük, hogy kulturált körülmények között dolgozhatunk, 
nevelhetjük községünk gyermekeit, és szeretnénk, hogy minden           
Tiszabercelen élő szülő ezt az óvodát választaná gyermekeinek.  
Mihály napi rendezvényünkön felelevenítettük a vásári szokásokat, 
melyre mondókákat, dalocskákat tanultunk. A nap során az óvónénik 
által előadott „ A part alatt, a part alatt három varjú kaszál” című dalos 
játékra is tapsolhattak a gyerekek. Az óvónénik műsorát követően finom 
csokis csigát ettünk, amiért az Ibrányi Struktúra Kft sütőüzemének 
mondtunk köszönetet.                                                                   

Tarjányi  Ferencné óvónőtől 



Előbb vagy utóbb minden horgászban felvetődik az a kérdés: miért is 
lettem tulajdonképpen horgász? Mi az az indíték, ami engem a horgá-
szat irányába hajtott? Hiszen annyi más lehetőség adódna még az élet-
ben a játékra, sportra, szórakozásra; mégsem könnyű erre a kérdésre 
egyértelmű és egyszerű választ adni. Mi motiválja a mai halászt abban, 
hogy a horgászat előbb-utóbb a szenvedélyévé válik. Pedig sok mindent 
kell megtervezni, összeegyeztetni, mérlegelni. Dönteni kell a horgászat 
időpontjáról és helyéről, mert más tényezők akadályt gördíthetnek a 
horgászat útjába: az időjárás, a munkahely, a feleség, a barátnő, a         
gyerek, váratlan vendég stb., de ezek valahogy csak-csak megoldód-
nak. Fel kell készülni az akkor és ott használható szerelésekkel is.  
Ezután már az izgalmas percek következnek, esetleg órák, néha napok 
is— a kapásra várakozva.  
Mert mikor megmozdul az úszó, mozog a kapásjelző, ismerjük be sok 
idős horgásztársunk ilyenkor elfelejti a fájós testrészeit és repül a botjá-
hoz. Hiszen jön a bevágás, fárasztás, ami valljuk be olyan örömforrást 
jelent. Ám ekkor törnek ránk, azok a félelmeink, rémálmaink is, amikor 
elszakad a zsinór, leakad a hal, szakít, horgot tör .. . stb. mikor a 
„legnagyobb” hal akad a horgunkra. Felemelő érzés, ha a jószág kikerül 
a partra, mert így megmustrálhatja, megmérheti, lefényképezheti és 
főleg megkegyelmezhet neki, amikor finoman visszaengedheti a vízbe. 
A horgászat hozzájárul az önbizalmunk növeléséhez is, mert ha egy 
kapitális halat akasztunk meg, akkor egyenesen a fellegekben érezhet-
jük magunkat, főleg ha még az etetőanyagunkat is magunk állítottuk 

össze.  A horgászat —akárhogy nézzük is— a legváltozatosabb és él-
ményekben leggazdagabb kirándulás, mert nemcsak a halak fajtájából 
kiindulva, de az év minden hónapjában más-más halfajt lehet kifogni és 
mert még télen is lehet ennek a szenvedélynek élni, gyakorolni, sikere-
ket elérni. Akkor is szerelhetünk kedvünkre, mert az otthoni szerelés-
előkészítés még egyfajta előhorgászatnak is felfogható. Különösen té-
len, de még nyáron is, ha valamilyen oknál fogva nem tudunk lejutni a 
vízhez. Végül ne feledkezzünk meg, azokról a csodálatos tájakról sem, 
ahol a nyugalom a szépséggel párosul, és elvarázsol minket arra a hely-
re, ahol kiélhetjük néha a vadászszenvedélyeinket is. A halak előtt min-
den ember egyenlő, végül is nekik teljesen mindegy kivel néznek néha 
„farkasszemet”. Mert bennük a túlélés, míg bennünk a győzni akarás 
emelkedik felül. Nos, tisztelt olvasó, most már magad is átérezheted és 
megértheted, hogy nincs még egy ilyen csodálatos dolog, mint a horgá-
szat, ami összehozza a családot, a barátokat, felejthetetlen élményt 
nyújt a gyerekeknek és idős embereknek is, emlékezetes bakijainkat és 
sikereinket fényképpel is megörökített események sorozata.                
Ez valahogy megragad, ránk ragad és visszahúz. Ezt nem tudjuk abba-
hagyni, erről nem is akarunk leszokni. Betegség-e ez, vagy egy jótékony 
gyógyszer nem tudjuk. Mi csak szeretjük ezt csinálni, ez akaratlanul is, 
az életünk részévé vált! 
 
                                                                                 Ifj. Rézműves István 

Az itthoni iskola, Futkos tanárnő és a százha-
lombattai „Matrica” (ejtsd: mátrika) Múzeum 
jóvoltából 20-an kirándulhattunk a Duna-menti 
településre. Meghívtak, és minden percünket 
meggazdagították ezen a július eleji héten. 
Amikor hallották, hogy nálunk is mekkora gon-
dokat okozott a belvíz, eldöntötték, hogy kikap-
csolódási lehetőséget biztosítanak. Andrea 
naplójából kiderül, hogy rengeteg szép élmény-
ben volt részünk.  
Csak vázlatosan: 3 csillagos szállodában lak-
tunk, minden nap fantasztikus (minőségű és 
mennyiségű) péksüteményeket ettünk, pizzáz-
tunk, bográcsgulyásoztunk, fagyiztunk, halász-
csárdában is ebédeltünk, múzeumban és régé-
szeti ásatáson, valamint parkban voltunk, kon-
certet adtak tiszteletünkre, vb meccset néztünk 
projektorral, bowlingoztunk, fociztunk (csak 
egyszer volt rá idő), strandoltunk, római 
légionárisokkal beszélgettünk, a ref. és a kat. 
gyülekezetek vendégszeretetét többször is 
élveztük. Minden résztvevő tudna ezeknél sok-
kal több és sajátosabb emléket… Mindezeket 
ingyen. Pontosabban úgy, hogy mások, a 

battaiak rendezték a számlánkat. Hihetetlen, de 
2010 nehéz esztendejében a Múzeum és Mag-
di néni ötletét az egész város felkarolta. Kezd-
ték a múzeumi munkatársak (Ági néni, Zsuzsa 
néni, Dorka, Anita, Dr. Vicze Magdolna igazga-
tó asszony), majd folytatta a polgármester, a 
képviselő testület, a pékség, a Halászcsárda 
Mátrai családja, „Ebatta” Pizzériából Tamás, 
Sárosi tiszteletes úr, Zoli bácsi és Gyula bácsi, 
Matyi Atya, a média szereplői és még sokan, 
akiknek nevét nem, de szeretetét tapasztalhat-
tuk, „ízlelhettük”. Köszönjük szépen! 
 

Büszke vagyok és voltam rá, hogy berceli lehe-
tek! Büszke voltam a gyerekekre, akik hozták a 
jó formájukat. Ehhez viszont az is kellett, hogy 
a jóra ösztökélje őket Czene Levente tanár 
bácsi és Dögeiné Renáta tanár néni. 
Mivel minden rólunk és nekünk szólt, hadd írjak 
most mindenkiről egy táborbeli szót!  
 

Tündike – telefon, Arni – padavan, Levente 
bácsi – magyar, Renáta néni – pótanya, Mercé-
desz – kalap, Boglárka – ruhatár, Andor – foci, 
János – laza, Kata – kedves, Edó – hal-nyakék, 
tiszteletes – írása, Levi – kézműves, Bence – 

vasember, Janó -  kreatív, Zolika – fáradtsága,  
Peti – szava, Gyula – esze, Eszter – csendje, 
Petra – mosolya, Anett – ügyessége, Andrea – 
merészsége, B. Bence – szíve. 
 

Nem tudnám felsorolni, mennyien fogtak értünk 
össze. Egy város, amely bronzkori telepen, ősi 
halmok közelében és a modernkori iparosítás 
(kőolaj finomító, hőerőmű) végeredményekép-
pen létezik. Két gyülekezet, mely a város szívé-
ben kapott gyönyörű Finta és Makovecz temp-
lomot. Sok intézmény, vállalkozó, akiknek szíve 
volt arra, hogy adjanak. 
 

Azt sem fogom soha elfelejteni, hogy az utolsó 
estén, ahol Kató Edit és Mészáros Kata fényké-
pes élménybeszámolóját néztük meg, a Múze-
um munkatársai könnyes szemekkel, míg az 
igazgató asszony „KÖSZÖNÖM”-mel búcsúz-
tak... Megrendítő volt, hogy Ők, a szeretetet 
többféle formában adók voltak hálásak nekünk, 
értünk! Mi tudunk-e ilyenek lenni? 
            
 
 

Szilágyi Sándor, református lelkész 
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sikereinket fényképpel is megörökített események sorozata.                

 

   A kirándulóink így nyilatkoztak: 
 

Az volt a legjobb a táborban, hogy ... 
„mindenki nagyon kedves volt és megértő, 
minden napra megvolt a programunk” 
„megismerkedtünk Százhalombatta nevezetes- 
ségeivel, és élvezhettük az itt élő emberek 
szeretetét” 
„megerősítette bennem azt a tudatot, hogy 
vannak még jó és önzetlen emberek az ország-
ban” 
„kézműveskedés, szállás, strand, foci, Szironta  
együttes” 
„mentünk bowlingozni, és ahogy néztük a régé-
szek munkáját a Matrica Múzeumban 
„nagyon törődtek velünk, a 2. szüleink voltak” 
„finom ételek voltak jó programokkal” 
„Magdi néni unokájával játszhattam, meg  
amikor festettük a táskákat, és a strand” 
 

Az nem tetszett a táborban, hogy … 
„ nem volt mindenre idő” 
„ sokan voltunk egy szobában” 
„ korán kellett felkelni, hamar lefeküdni” 
„azt feltételezték, hogy nem tetszett valami” 
„ a tejbegríz nem volt laktatós” 
 

Szivák Andrea Naplójából: 
 

Az első nap - 2010. 07. 05. /hétfő/ 
Az első nap egy kicsit féltem, hogy milyen lesz 
a tábor?! de rájöttem, hogy nincs félnivalóm. 
Magdi néni nagyon kedves volt. Levitt minket a 
parkba. Beszélgettünk! A többiek (a kicsik) 
játszottak addig, amíg a 3. csapat nem érkezett 
meg. Majd mikor megjöttek, Magdi néni elvitte 
őket ebédelni. Majd felvittük a csomagjainkat a 
szobánkba. Nagyon szépek a szobák. Este 6 
órakor elmentünk pizzázni.  

A pizzázás után mentünk leadni a kalóriákat. 
Nagyon elfáradtunk a séta során! A Hotelban 
este nagyon jó volt. Röviden ennyi! Jó nap volt.  
 

A 2. nap - 2010. 07. 06. /kedd/ 

Másnap megismerkedtünk a „MATRICA” Múze-
ummal. A fiúk lementek focizni és lányok pedig 
kézműveskedtek. Nagyon szép volt a múzeum, 
nagyon tetszett. A kézműves foglalkozásokon 
gyönyörű dobokat csináltunk. Nagyon-nagyon 
tetszett. Este 6-kor pedig áhítatra hívtak ben-
nünket a templomba. Jól éreztük magunkat. 
Gyönyörű a százhalombattai templom. 
Este pedig nagyon jó volt a szobatársaimmal, 
sokáig fenn voltunk. 
 

A 3. nap - 2010. 07. 07. /szerda/ 
 

Reggel istentiszteleten voltunk.  

A mi TISZTELETES URUNK tartotta. Utána 
bowlingoztunk. Az is nagyon jó volt. Habár én 
már a végére meguntam. Utána elmentünk a 

Régészeti Parkba. Ebédeltünk, szaladgáltunk. 
Majd egy ásatáson voltunk a földvárnál! Na-
gyon érdekes volt, és nagyon tetszett! Ha jól 
tudom, egy bronzkori falut tártak fel az ásatá-
son. Majd este 7-kor bográcsolásra hívtak ben-
nünket a templomba. Nagyon jó volt!      Ping-

pongoztunk! Projektoron néztük a meccset! Én 
a spanyoloknak szurkoltam! Nagyon finom volt 
a gulyásleves! Későn értünk haza. 
 

A 4. nap - 2010. 07.08. /csütörtök/ 
 

Ma is nagyon jó volt. Egész nap a Régészeti 
Parkban voltunk. Kézműveskedtünk Magdi 

nénivel.  Utána megérkezett a római katonák-
ból álló csapat. Nagyon érdekes és izgalmas 
volt. Utána egy nagyon jó koncertet láttunk. 
Nagyon tetszett. Meg is tanultunk egy pár nép-
dalt. Majd játszani lehetett. A koncert előtt 
bronzkori ékszereket készítettünk. Majd vacso-
ráztunk, és este, amikor már sok volt a szú-
nyog, játszottunk „kenu, turmix, palacsintát”. A 
számháborúra már nem volt idő L! 
Aztán visszavittek bennünket autóval. Nagyon 
jó volt a mai nap is! 
 

Az 5. nap - 2010. 07. 09. /péntek/  
STRAND 
 

Szépen lassan elindultunk a strandra. Nagyon 
jól éreztük magunkat. Én körmönfontam össze-
sen 9 db-ot! Tetszett a technikája a körmön 
fonásnak. 5 óráig ott voltunk. Majd elmentünk a 
„Matrica” Múzeumhoz, hogy csoportképet csi-
náljanak rólunk. Később a szállodába mentünk, 
hogy átöltözzünk, és hogy nagyjából összepa-
koljunk. A katolikus templomba is voltunk. 
Fagyiztunk is. Majd a református templomba 
mentünk. Ott nagyon jó volt. Levetítették a 
képeket, amik a tábor alatt készültek. Későn 
jöttünk vissza a hotelba. Én este már nagyjából 
összepakoltam. Reggel már nem volt semmi 
dolgunk. Nagyjából ennyi volt ez a hét, de eze-
ket az élményeket megőrzöm a szívemben, 
mert amit ebbe a naplóba írtam, az csak kis 
töredéke volt annak, ami ebben a táborban 
történt velem. Nagyon köszönöm ezt a hetet! 
                                                   

Szivák Andrea 
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Rovatvezető: Andrikó Istvánné 

 

Rovatvezető:  
Futkos Béláné könyvtárvezető 

 
 
 
 
 
 

A könyvtár állománya szép számmal gyarapodott az elmúlt hó-
napokban. Ízelítő a vásárolt dokumentumokból, tartalom szerint: 
 

SZÉPIRODALOM: 
           Felnőtteknek 

 

Anyának lenni— magyar írók novellái 
Az én falum/Gárdonyi Géza 
Miért?/Evelyn Mars 
Csak csönd/ Sefler György versei 
Az eastwicki özvegyek/ J. Updike 
Az első világháború regénytrilógiája/ Somogyváry Gyula 
Krumplihéj-pite Irodalmi Társaság/ Mary Ann Shaffer és  
Annie Barrows 
Ördög, ördög, ki a házból/ Leslie L. Lawrence 
 

    Ifjúságnak és gyerekeknek 
 

Milton titka/ E. Tolle 
Tinibálvány/ Meg Cabot 
Vámpírnaplók 1. 2. 3. kötet/ L. J. Smith 
Gombháború/ Louis Pergaud 
Benedek Elek meséi CD-n 
Víziló a vidámparkban/ Gyárfás Endre 
A kis katóka/ Gábor Emese 
 

ISMERETTERJESZTŐ MŰVEK:  
 

Kié az ország? Kié a hatalom?— interjú Zichy László fizikus-
pszichológussal 
Computerek és robotok dvd-n 
Új szavak/ Minya Károly (Nyelvünk 1250 új szava) 
Balaton; Budapest; Erdély— kifestő és foglalkoztató 
Pánik— gyerekeknek 
Gyógyító kristályok kislexikona— A. Gentner-G. Hohenberger 
Papírhajók— origami 
Ügyesedő porontyok— fejlesztő és szórakoztató játék 0-5 éves 
korig 
 

Az új könyvek közül szeretném ajánlani a „Krumplihéj-pite  
Irodalmi Társaság” című kisregényt. Amilyen érdekes és         
szokatlan a címe, a formája is ilyen: rövid, 1-2 szavas és hosz-
szabb levelekből áll. Egy Londonban élő sikeres írónő és egy 
sziget lakói— inkább egy igazi közösség— egy véletlen cím és 
levél kapcsán megismerik egymást. 
Őszinte, emberi, humoros levélváltások. A német megszállásról, 
a háború borzalmairól, és az emberről az embertelenségben szól. 
A háborús viszonyok ellenére az emberi méltóságról, az összetar-
tásról, a szabadságról és az olvasás szeretetről, az egymással való 
törődésről szólnak a levelek. 
A levélregény  kicsit olyan, mint egy történelmi tanmese; ahogy 
a könyvajánlóban olvastam: „ vélhetően bestseller lesz.”  
    
                                                                               Futkos Béláné 
 

Hozzávalók 4 személyre: 
 

A vörös káposztához: 
1 fej vöröskáposzta (1 kg)    4 dkg cukor   1.5 dl 
vörösbor  1 dl almalé    0.5 dl vörösborecet    * 1 
db vöröshagyma   0.5 db savanykás alma  *  6 
dkg libazsír  1 csomag vegyes fűszer 
A húshoz: 
 * 2 db libacomb (egyenként kb. 50 dkg)    * 4 
dkg liszt    * 3 db vöröshagyma     * 3 evőkanál 
libazsír vagy sertészsír * 1 kiskanál üröm    * 
1.25 dl húsleves    * 1.5 dl sör    * 3 dkg vaj * 
néhány szál petrezselyem  * só, bors 
 

    * Mossuk meg a vöröskáposztát, vágjuk vé-
kony csíkokra, és tegyük egy tálba. Keverjük 
össze a cukrot, a vörösbort, az almalét és a 
vörösborecetet, és öntsük az egészet a vöröská-
posztára. Tegyünk rá egy tányért, és nehezékkel 
nyomjuk le. Tartsuk egy éjszaka hideg helyen. 
    * Másnap mossuk meg a 2 db 50 dkg-os liba-
combokat. Dörzsöljük be őket sóval és borssal, 
majd szórjuk meg egy kevés liszttel. 
    * A hagymát tisztítsuk meg, és negyedeljük 
fel. Forrósítsuk fel zsírt egy serpenyőben, és 
közepes hőfokon süssük pirosra benne a com-
bok mindkét oldalát. Adjuk hozzá a hagymát és 
azt is pirítsuk meg. 
    * Adjuk az ürömöt és a húsleves felét a com-
bokhoz. Forraljuk fel, majd a sütőben pároljuk a 
húst fedő alatt 1 óra hosszat (200 C). Vegyük le 

a fedőt, és locsoljuk meg a húst a pecsenyelé-
vel, majd 10 perc múlva öntsük rá a sört. Süssük 
220 fokon kb. 30 perc alatt ropogósra. 
    * Közben szűrjük le a vöröskáposztát, és fog-
juk fel a levét. Tisztítsuk meg a hagymát, és 
karikázzuk fel. Az almát hámozzuk meg, öblítsük 
le, távolítsuk el a magházát, és a húsát szeletel-
jük fel. Forrósítsuk fel libazsírt egy lábosban. 
Gyenge tűzön fonnyasszuk meg benne a hagy-
makarikákat és az almaszeleteket, adjuk hozzá 
a vöröskáposztát, és kevergetve forrósítsuk fel 
(2-3 perc). 
    * Öntsük rá a félretett levet, és dobjuk bele a 
tüllzacskóba csomagolt vegyes fűszert. Gyakran 
megkevergetve, fedő alatt pároljuk puhára. Ha 
szükséges, öntsünk hozzá még egy kis vizet. 
Amikor elkészült, vegyük ki belőle a fűszeres 
zacskót. Ízesítsük a káposztát sóval és borssal. 
    * Gyúrjunk a maradék lisztből és vajból beurre 
manié-t. Szedjük le a zsírt a pecsenyeléről. A 
maradék levet öntsük a libacombokra, forraljuk 
fel, és sűrítsük be a beurre maniével. Mossuk 
me g a petrezselymet, itassuk le róla a vizet és 
aprítsuk fel. 
    * Tegyük a combokat előmelegített tálra, önt-
sünk rá egy kis mártást, és szórjuk meg petre-
zselyemmel. Tálaljuk mellé a megmaradt már-
tást, a vöröskáposztát és sós vízben főtt burgo-
nyát. 

JÓ ÉTVÁGYAT ! 

Libacomb vöröskáposztával 

Tiszabercel Község Önkormányza-
tának hivatalos lapja. 

 
Főszerkesztő:  

Dr. Szilágyi Norbert  jegyző 
 

Szerkesztők:  
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E-mail: info@tiszabercel.hu.  
Megjelenik: két havonta 
Példányszám: 800 db 

 
Lapunkat megtalálja a                           

http//:www.tiszabercel.hu oldalon. 
 

Kéziratokat nem őrzünk meg  
és nem küldünk vissza! 
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Az érintés a kapcsolatteremtés első formája, az 
első “nyelv” a szülők és a baba között. Az 
egészséges érzelmi és értelmi fejlődés kulcsa, 
aminek a hiánya károsíthatja az agy és a test 
fizikai felépítését és így alacsonyabb IQ-t ered-
ményezhet. 
 

A baba a világot a bőre segítségével ismeri 
meg. Már a születés előtt az érintés a baba 
legfejlettebb érzékelési formája. Azon a napon, 
amikor világra jön, egy új személyiség magjai 
indulnak csírázásnak. A baba-mama kapcsolat 
az első azok közül a különleges kapcsolatok 
közül, amik segítenek a picinek abban, hogy 
egészséges felnőtt váljék belőle. 
 

A gyermekkorban megtapasztalt testi kontaktus 
segít az  énkép erősödésében, mivel semmi 
más nem ad nagyobb megerősítést és bizton-
ságot, mint az emberi érintés. 
 

Érzelmi fejlődés 
 

Az érintés az az állandó biztonságot adó emlé-
keztető, amely segít a babát megnyugtatni. 
Számos kultúrában a mamák évszázadok óta 
masszírozzák a babákat, hogy megnyugtassák, 
és könnyebben álomba ringassák őket. Kutatá-
sok bizonyítják a szülő-gyermek közti érintés 

útján kialakított kapcsolat és az önkontroll kiala-
kulása közötti összefüggést is. Valójában az 
egész kötödés elmélet (baba és szülei között) 
alapja az érintés kiváltotta inger, amely mind a 
baba mind a szülő számára biztonságot ad. Az 
érintés az anyatejnél is jobban biztosítja a ba-
bák komfortérzetét és erősebben köti őket ma-
májukhoz. A baba-mama kapcsolat által kiala-
kított biztonságérzet minden szociális kapcsola-
tot megalapoz a baba elkövetkező életében. 
 

Értelmi fejlődés 
 

Az érintés, a simogatás, az ölelés általi közeli 
“találkozásokkor” átvitt üzenetek stimulálják a 
baba érzelmi fejlődését és elősegítik az értelmi 
fejlődést egyaránt. Az érintés az agysejtek 
számára olyan, mint egy térkép, amely vezeti 
őket az agyban betöltött feladatuk és a többi 
agysejttel kialakított kapcsolat felé. 

  * A szülők válasza a gyereksírásra és közel-
ségük kulcsfontosságúak a babák agyának 
fejlődésében és az agysejtek elrendeződésé-
ben. 

    * Az érintés hiánya károsíthatja az agy és a 
test fizikai felépítését, így alacsonyabb IQ-t 
eredményezhet. 
 
 

    * Azok a gyerekek, akik megtapasztalták az 
emberi kontaktust, jobban fejlődtek intellektuá-
lis és mozgásszervi szinten egyaránt. 
 

A szülői érintés 5 jótékony hatása 
 

Ma általánosan elfogadott tény a test és lélek 
kapcsolata, azonban nem is gondolnánk, hogy 
a babák esetében ennek mekkora jelentősége 
van. 
 

1. Stresszoldás 
2. Egészséges énkép kialakulása 
3. Felfedezés, az új megismerése 
4. Önkontroll, magabiztosság 
5. Biztonságérzet és nyugalom 
 
 

Azok a babák, akiktől megvonják az érintést 
(árvák, vagy elhanyagolt gyermekek), jobban ki 
vannak téve betegségeknek, nagyobb az esély 
náluk a szellemi sérülésre és fejlődési rendelle-
nességekre, mivel minden energiájukat arra 
fordítják, hogy biztonságot, emberi kontaktust 
találjanak.  Tehát a mamáknak követniük kell, 
amit az ösztöneik sugallnak: érintsék meg, 
vegyék fel, hordják kendőben vagy ringassák 
lágyan a babákat. Ezek a tapasztalatok jót 
tesznek a baba testének és lelkének egyaránt. 
 

 

            Az őszi repce termesztése 
 

A repcét nem régen ismerjük, termesztése környékünkön csupán né-
hány éve kezdődött. Legnagyobb területen ma Borsodban és a Jász-
ságban található.  
A fő szántóföldi növények közé nőtte ki magát. Érdekes, hogy az olajos 
növények kategóriájában világviszonylatban a trópusi olajpálma és a 
szója után a harmadik helyet foglalja el, ezzel megelőzve a napraforgót. 
A legnagyobb repcetermesztő országok egyébként Kína és India,        
Európában pedig Németország és Franciaország.  
Ez a növény igen igényes. Jó talajokra való, ahol képes a négy tonnát is 
megteremni hektáronként. A németek ezt többnyire elérik, míg nálunk 
2.3 tonna az átlagtermés. Kényes még a téli fagyokra, ezen kívül táp-
anyagigényes. Magyarországon ez évben nem sikerült a repcetermesz-
tés a belvizek, a viharkárok és a sok eső következtében előállt gomba-
betegségek miatt. Ennek ellenére nem véletlen, hogy utat tört magának, 
mert például a vetésforgóban is nagy szerepe van. A kombájnozás utáni 
nagy tömegű árvakelések beszántása miatt remek elővetemény a       
repce. Ahhoz, hogy sikeresek legyünk e növény termesztésében, nagy-
jából az alábbiakat kellene betartani, illetve elvégezni: 
A mi vidékünkön ajánlatos lehetőség szerint inkább korábban, vagyis 
aug.20-25-én vetni, nem kell tartani az őszi virágszárba-szökkenéstől, 
mivel elég hűvös zónában vagyunk.  
(Tudom, ez évben ez nem sikerülhetett) 

Törekedni kell arra, hogy ősszel erősödjön meg a repce, így fogja kibírni 
a hó nélküli kemény téli fagyokat. Ezért forszírozni kell a foszfor műtrá-
gyák kiszórását, ez erősíti a gyökérzetet. Keveset kell adni viszont a 
nitrogénből, mert a nagy adag fellazítja a szöveteket, ami csökkenti a 
télállóságot. A nitrogén műtrágyákat inkább tavaszi-nyári vegetációban 
szórjuk ki két menetben. Az elsőt lehet már kora tavasszal. 
Az eredményes termesztés érdekében ma már a repce komoly növény-
védelmet igényel. Ha a szeptember és október meleg, a kelés után a 
repcebolha megjelenik azonnal. Jöhet utána a repcedarázs fekete ál-
hernyója, mely képes az állomány nagy részét letarolni. A tavaszi és 
nyári károsítók is igen jelentősek. 
A szár és becőormányos, a repcefénybogár és a repce gubacsszúnyog 
igen nagy károkat tehetnek. Ellenük a védekezést már a szár 30cm-es 
nagyságától el kell kezdeni és főleg virágzásban folytatni.                               
A rovarölőszer taglózó és tartós hatású komponenseket tartalmazzon. 
A gombabetegségek közül a fómás levélfoltosság és a fehérpenészes, 
vagy szklerotíniás szár és gyökérrothadás a sok csapadék miatt igen 
jelentős volt ez évben. Ezek ellen is alkalmasint védekezni kell, bár a 
szklerotínia ellen vegyileg majdnem lehetetlen, mivel a talajból fertőz. 
Újabban Coniothirium és Trichoderma úgynevezett hiperparazita gom-
bákat juttatnak a talajba, melyek elpusztítják az onnan fertőző káros 
gombákat. Természetesen ez már a repcetermesztés magas iskolája, 
ahol mi még nem tartunk. Kissé hasonló a növekedés szabályzók alkal-
mazása is, bár ezen szerek egy része gombaölő szer is egyben. 
Jó lenne a kombájnozás előtti desszikálást is elvégezni, kevesebb lenne 
a szemveszteség. 
 Befejezésül elmondható, hogy sok tanulnivaló van még repce ügyben, 
de érdemes a vetésforgóba beiktatni, talán a kedvezőbbnek ígérkező 
felvásárlási ár is erre biztat majd minket. 

                                                                                           
Eperjesy Ferenc   
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Lapunkat megtalálja a                           



Háziorvosi rendelő, Tiszabercel: 
Telefon: 06-42/ 204-007 
 
Központi Orvosi Ügyelet, Ibrány: 
Telefon: 06-42/ 200-118 
               06-30/ 495-23-39 
 

Mentők, Ibrány: 
Telefon: 06-42/ 200-277 
Központi szám: 104 
 

Egészségház, fogorvos, Tiszabercel 
Telefon: 06-42/ 204– 673 
 

Gyógyszertár Tiszabercel 
Telefon: 06-42/204-359 
 

Dr. Kovács Sándor állatorvos 
Telefon: 06-42/204-129; 06-30/965-
8696 
 

Tűzoltóság Ibrány: 
Telefon: 06-42/ 200-824 
Központi szám: 105 
 

Natkó László Tűzoltó parancsnok: 
Telefon: 06-42/204-625; 
               06-70/453-4372 

Rendőrség Ibrány: 
Telefon: 06-42/200-116 
06-20/573-1557 
Központi szám: 107 
 

Sánta Mihály Polgárőr parancsnok : 
Telefon: 06-42/204-156; 
06-70/315-3819 
 

TELEPÜLÉSŐRÖK: 
Angyal János: 06-70/3830-481 
Huszti László: 06-70/3834-635 
 

 

 

KEDVES OLVASÓ! 
 

Egyesületünk, az Együtt Tiszabercelért Egye-
sület - az éves közgyűlésen elfogadott munka-
tervének megfelelően - bált szervez.  
Reményeink szerint „ Civil bál”-t, ami azt jelen-
tené, hogy ezen a bálon a helyi egyesületek 
szép számmal képviseltetnék magukat.  
Kérlek, győzd meg magadat, a párodat, a bará-
taidat, hogy ott a helyetek a bálban. Természe-
tesen tudjuk, hogy nem mindenki tudja elfogad-
ni meghívásunkat, az ő döntésüket tiszteletben 
tartjuk.  
Ha egy mód van rá, töltsünk el együtt egy kel-
lemes, összekovácsoló estet, elfelejtve egy 
estére a gondokat, bajokat. 

 

A részletek: 
 

Belépődíj 3000 Ft, amely tartalmaz  
- háromfogásos vacsorát,  
- éjfélkor újabb terítést töltött káposztával,  
- hajnalig tartó élőzenét a hajdúszoboszlói 

Drágán zenekarral, valamint  
- egy zenés műsort a Drágán Lajos– Szabó 

Eszter énekes házaspár fellépésével.  
 

Lesz tombola, és egy kis meglepetés is.  
 
Belépőjegy váltható a Polgármesteri Hivatalban 
és az egyesület vezetőjénél, Száraz 
Lászlónénál december 2-ig.  
 

Rendezvényünk támogatható Szerencsejegy-
gyel, melynek nyerteseit a bálon sorsoljuk ki. A 
jegy ára 100 Ft/ db, megvásárolható az üzle-
tekben és az egyesület tagjainál. 
 

A szerencsejegy nyereményei: 
1. Egy rozsdamentes, 12 db-os edény-

készlet /12 000 Ft / 
2. Egy 160 × 220 cm-es paplan /6000 Ft/  
3. Egy kenyérpirító /4000 Ft/ értékben.  

 

Tombolasorsolásra felajánlásokat, valamint a 
vacsorához egy-egy tálca süteményt köszönet-
tel elfogadunk.  
A bálon való személyes viszontlátás reményé-
ben, tisztelettel: 

Száraz Lászlóné 

Civil kezdeményezésre, és települési összefogással megrendez-
zük Tiszabercel község első KARÁCSONYI FORGATAGÁT a 
Bessenyei György Általános Művelődési Központ ebédlőjének 
udvarán. 
 

A délben kezdődő rendezvényre várjuk Tiszabercel valamennyi 
lakosát, hogy a családi, bensőséges ünneplés előtt, együtt, közö-
sen indíthassuk a szeretet ünnepét  2010-ben.  
 

A délután folyamán lesz fenyőfa díszítés, Betlehemi jászol, szín-
padi előadások helyi fellépőkkel, karácsonyi kántálás, bemutató 
és árusító sátrak, és sok-sok érdekesség. 
  

A részletes programról és időpontokról plakátokon fogjuk tájé-
koztatni az érdeklődőket! 

 

MINDENKIT SZERETTEL VÁRUNK!! 

 


