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Önkormányzatunk Képviselő-testülete 2013. utolsó 
negyedévében 4 alkalommal ülésezett. Októberi ülé-
sén döntött arról, hogy a felsőoktatási tanulmányokat 
nappali tagozaton folytató hallgatóknak 2014. évben is 
folyósítja a BURSA HUNGARICA ösztöndíjat. Ezzel a 

támogatással a tiszaberceli főiskolások és egyetemisták havi 4000 Ft 
összegű ösztöndíjban részesülnek. 

A 2013. évi költségvetési rendeletét másod ízben is módosított a tes-
tület és örömmel nyugtázták, hogy az önkormányzat és szervei, a Közös 
Önkormányzati Hivatal, és az óvoda költségvetése 2013. év végére valós 
megtakarítást ért el, aminek eredménye egy közel 25 millió Ft nagyság-
rendű pénzmaradvány, ami az akkori tervek szerint önkormányzat 2014. 
évi fejlesztési céljaira fordítható.

A testület döntött arról, hogy 50.000 Ft-tal támogatja az Ibrányi Rend-
őrőrs működését, akik a lakosság szubjektív biztonságérzetének javí-

tása céljából gyalogos járőrszolgálatot szerveznek, melynek keretében 
minden nap változó időpontban, de jelen vannak településünkön. Bízunk 
benne, hogy a közbiztonság településünkön ezáltal is javulni fog. 

2013. november 1. napjától a településünkön közel 15 évig hulladékszál-
lítást biztosító Nyír-Flop Kft.-vel, annak kérésére - közös megegyezéssel 
megszüntetésre került a hulladékszállítási - közszolgáltatási szerződés. 
Az önkormányzat gondoskodott arról, hogy megszakítás nélkül teljes 
biztonsággal folyamatosan biztosítva legyen a hulladékszállítás, ezért 
megállapodás született a Nyíregyházi székhelyű, 100 %-os önkormány-
zati tulajdonban lévő Térségi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel a 
szemétszállításra vonatkozóan. 

A Képviselő-testület megalkotta az új egységes szerkezetű szociális 
rendeletét, mellyel Tiszabercelen is bevezetésre került az önkormány-
zati segély, mely az eddig átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás és temetési segély fogalmát váltotta fel, de a rászorulókat 
tekintve ez a változás semmilyen érdemi módosítást nem eredményez, 
azaz a rászorulók továbbra is a Közös Önkormányzati Hivatalba nyújtják 
be kérelmüket, ha rendkívüli élethelyzetbe kerülnek.

Farsangolt
az Iskola

A képviselő-testület házatájáról

Folytatás a 2. oldalon.
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Ne dobja a közösbe, ha Tiszabercelnek adhatja!
Az adó 1%-ának gyűjtésére jogosult tiszaberceli civil szervezetek:

CIVILEK

Együtt Tiszabercelért Egyesület
Adószám: 18035090-1-15

Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Adószám: 8811166-1-15

Modellező Klub
Adószám: 19207463-1-15

Polgárőr Egyesület
Adószám: 18812459-1-15

Tiszamenti Lovasklub
Adószám: 18804146-1-15

Reményt Adó Egyesület
Adószám: 18819511-1-15

Tiszaberceli Nyugdíjasok Egyesülete
Adószám: 18801590-1-15

Híd a Jövőbe Egyesület
Adószám: 18812356-1-15

Berczeli Ifjúsági Kulturális Egyesület
Adószám: 18814884-1-15

Esélyek Útja Egyesület
Adószám: 18815232-1-15

Szabadidő Egyesület
Adószám: 18815263-1-15

Köszönjük támogatását!

A talajterhelési díj mértéke 2012. január 1. napjától, 
törvény módosítás miatt tízszeresére emelkedett, mely 
az eddigi kibocsátókat (azon lakosok, akik a rendel-
kezésre álló szennyvízhálózatra nem csatlakoznak rá) 
súlyosan méltánytalan helyzetbe hozta. Voltak olyan fo-

gyasztók, akik minimális vízfogyasztás ellenére 450.000 Ft adófizetésre 
lettek volna kötelezettek. A képviselő-testület jóváhagyta azt a jegyzői 
javaslatot, miszerint mindazon fogyasztók, akik 2013. december 31. nap-
jáig rákötnek a rendelkezésre álló csatornahálózatra, azok számára a 
2013. évben esedékes és 2014. évben esedékes talajterhelési díjat el-
engedi. Az érintetteket figyelmét több alkalommal is felhívtuk a válto-
zásra ennek megfelelően, aki akart élni a kedvezményes lehetőséggel, 
az megtehette. 

A Képviselő-testület a 2013. nyarán közel 7,5 millió Ft-os pályázati for-
rásból felújított és új számítógépekkel felszerelt Bessenyei György Köz-
ségi Könyvtár számítógépparkjának igénybevételi szabályzatát is elfo-
gadta. Ennek alapján a könyvtár látogatási idejében, azaz Kedden: 14:00 
– 18:00, Pénteken: 14:00 - 18:00, Szombaton:10:00-14:00 van lehetőség a 
géppark használatára az alábbi díjfizetés mellett. A díjak, melyek bruttó 
árak, a 2007-óta hatályban lévő Teleház alkalmazott díjtételeivel egyez-
nek meg. 

- Számítógép használat (minden megkezdett óra) 100,- Ft
- Fax küldés helyi szám esetén (A4-es oldalanként) 115,- Ft
- Fax küldés belföldi szám esetén (A4-es oldalanként) 230,- Ft
- Fax küldés külföldi szám esetén (A4-es oldalanként) 520,- Ft
- Fax fogadása (A4-es oldalanként)   60,- Ft
- Nyomtatás (fekete-fehér) (A4-es oldalanként) 20,- Ft
- Színes nyomtatás (A4-es oldalanként)  200,- Ft
- Scannelés (A4-es oldalanként)   10,- Ft
- Fénymásolás     20,- Ft
- CD írás (1 db CD)    520,- Ft
- DVD írás (1 db DVD)    520,- Ft
A Képviselő-testütet döntött arról, hogy decemberben az iskola ta-

nulóinak, óvodásainak, és valamennyi alkalmazottjának mikulás-cso-
maggal kedveskednek, ezen kívül karácsonyt megelőző héten a község 
valamennyi háztartásának 3500 Ft értékű  - összesen 2,5 millió Ft értékű 
- karácsonyi segélycsomaggal teszik meghittebbé az ünnepeket.  

2014.  év kezdete is intenzív munkával telt. A 2013. évben több, mint 
40 millió Ft-ért  felújított, és kibővített Idősek Háza és Önkormányzati 
Konyha igénybevételi, költségtérítési szabályzatát fogadta el a testület. 
A szabályzat alapja, hogy bárkinek lehetősége van a közösségi terek 
akár magáncélú használatára is akkor, ha az nem zavarja az alapfelada-
tok ellátását. A térítési díjak a szabályzat alapján kerülnek megállapí-
tásra. Bővebb információkat az élelmezésvezetőnél, és az Idősek Háza 
vezetőjénél kaphatnak.

A 2014. évi költségvetési rendelet megalkotása alkalmával egy fej-
lesztésekre, beruházásokra is lehetőséget adó költségvetés került a tes-
tület asztalára. A 2013. évi pénzmaradvány pontos összege 27,9 millió 
Ft-ban realizálódott, mely felhasználásáról a testület akként határozott, 
hogy az az önkormányzat pályázatainak saját erejeként, beruházások 
és felhalmozási kiadások önerejeként kerülhet felhasználásra. Mind a 
Közös Önkormányzati Hivatal, mind az Óvoda költségvetése stabil, biz-
tonságos működést tesz lehetővé. Az önkormányzat költségvetésében 
az akadálytalan működés biztosítása mellett a következő fejlesztések 
kerültek elfogadásra. 2014. évben átadásra kerül a felújított és kibőví-
tett Ravatalozó épülete, melynek közel 19 millió Ft-os felújítási költsé-
géhez 8,6 millió Ft-os pályázati forrás tartozik. Terveink szerint tavasszal 
megkezdődik, és még a nyáron befejeződik az orvosi rendelő bővítése, 
akadálymentesítése, és teljes felújítása, valamint új eszközökkel történő 
felszerelése, melyet 100 %-os pályázati forrás tesz lehetővé, 36 millió 
Ft-os összegben.

Az óvoda tetőszerkezetének felújítására szintén pályázatot nyújtot-
tunk be 2014. évben, melynek sikeressége esetén az épület 2010. évi 
felújítása után annak tetőszerkezete is megszépülhet, egy korszerű nap-
elemes rendszer kiépítése mellett, mellyel az intézmény energiaellátási 
igénye fog lecsökkeni. Ennek tervezett költsége kb. 33 millió Ft.

A Képviselő-testület döntött arról is, hogy forrást különít el az ön-
kormányzati gépek (traktor, pótkocsi, eke, tárcsa) tárolására alkalmas 
ingatlan vásárlására is.

A fenti pályázati célokon túl önkormányzatunknak mindig marad saját 
ereje felújításokra, mely összegből egyes kritikus útszakaszok javítására 
kerülhet sor idén.

Dr. Szilágyi Norbert
jegyző

A képviselő-testület házatájáról
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Községünk ünnepségsorozattal emlékezett híres 
szülöttére, Bessenyei Györgyre halálának 203. év-
fordulóján.

A programsorozat február 17-én az iskolában 
rajzversennyel kezdődött, másnap foci-és kézilab-
da osztálybajnokságon mérték össze tudásukat a 
csapatok.

A Bessenyei háziversenyen a tanulók évfolya-
monként 3 fős csapatokban vetélkedtek egymás-
sal. Bessenyei György élete és munkássága volt a 
felkészülés anyaga. A verseny egyik fordulójában 
Tiszabercel község történetét kértük számon tanu-
lóinktól.

Játékos nyelvtani, nyelvhelyességi feladatok 
zárták a felső tagozatosok házi versenyét.

Február 20-án, csütörtökön délután 2 órakor 
kezdődött a Rétközi Iskolaszövetség hetedikes di-
ákjai számára a Bessenyei nyelvész verseny. Az 
idén 9 csapat mérte össze tudását, az 1. helyezést 
Ibrány csapata érte el.

Február 24-én, hétfőn 11 órakor kezdődött a Bes-
senyei emlékünnepség az iskola aulájában.

A műsort az irodalmi színpad tagjai adták elő. 
Koszorúkat helyeztünk el az iskola emlékfalán, majd 
az iskola tanulói, dolgozói, meghívott vendégei a 
Bessenyei-házhoz vonultak az emlékezés és a tisz-
telet virágaival.

Ezen a napon délután 17 órakor a Bessenyei–
házban volt - a Berczeli Ifjúsági Kulturális Egyesület 
szervezésében – a községi ünnepi megemlékezés.

A Bessenyei - hét rendezvényei

RISZ nyelvész verseny

Rajzverseny Kézilabda osztálybajnokság

Futball osztálybajnokság

Iskolai háziverseny

Alsós Felsős

Hegedüs Zoltán az egyesület elnöke, az álta-
lános iskola igazgatója bevezetőjében elmondta, 
hogy községünk és iskolánk büszke híres szülöt-
tére, s kiemelten fontosnak tartja a Bessenyei – 
hagyaték ápolását, hiszen a Bessenyei név kötelez: 
egész életével, munkásságával, szellemiségével 
együtt követendő példa a mai, sőt a későbbi nem-
zedékek számára is.

Az irodalmi színpad tagjai műsorukban felele-
venítették a testőr író életét, munkásságát, rövid 
részleteket idéztek műveiből, visszaadva ezzel írá-
sai hangulatát, szellemiségét.

Zsíros Antalné előadásában a Bessenyei – ma-
gatartás időszerűségével, korszerű gondolataival 
foglalkozott.

Elhozta a Bessenyei Társaság üdvözletét, és 
köszönetét fejezte ki a szülőfalu hagyományápoló 
munkájáért. Könyvjutalmakat adott át, néhány ál-
talános iskolás tanulónak, a Bessenyei-házi verse-
nyen elért kiemelkedő eredményükért, az irodalmi 
műsorban nyújtott teljesítményükért.

Ezt követően az emlékház falán koszorút he-
lyeztek el a községi intézmények, civil szervezetek 
képviselői.

Stefánné Kiss Erzsébet
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Rovatvezető:

Stefánné Kiss Erzsébet
Tagintézmény-vezető helyettes

„Tanuljátok szeretni a könyvolvasást,
Amely tudóssá teszen benneteket

Fáradtság nélkül gyönyörűségesen.”
(Bethlen Miklós)

A mi
NAPLÓNK

SULI-HÍREK
- December 6-án érkezett iskolánkba a Miku-
lás. Minden osztály szép műsorral készült a fo-
gadására. A Mikulás és krampusza megható-
dott a sok szép verstől és daltól, és kiosztotta a 
csomagokat. Ezután diszkó következett.

December 7-én, szombaton is folytatódott a 
Mikulás napi program. Sportnapot rendeztünk. 
Több helyszínen zajlottak az események.
A tornateremben pingpong és tollaslabda já-
ték volt. A számítástechnika teremben játék, 
a 3-as teremben malom- és társasjáték, az 
5-ösben filmvetítés, a 6-osban póker volt. A 
tanulók több helyszínen is részt vettek. Na-
gyon jól érezte magát mindenki.
- December 10-én és 11-én nyílt tanítási napo-
kat tartottunk, ahol a szülők bepillantást nyer-
hettek iskolánk életébe, tanítási óráiba.
- December hónapban az alsós osztályok vol-
tak a Móricz Zsigmond Színházban, ahol Weö-
res Sándorról tudhattak meg sok új ismeretet. 
A gyerekeknek felejthetetlen élményben volt 
részük.
- December 19-én iskolánk táncszakkörösei 
színes műsorral léptek fel a községi karácso-
nyi forgatagon.

- December 20-án 15 órától tartottuk iskolánk-
ban hagyományos karácsonyi ünnepségünket. 
Az irodalom szakkör köszöntője és verscsokra 
nyitotta meg az ünneplést, majd a bábszakkör, 
az énekkar és a furulyacsoport közös karácso-
nyi műsorát mutatta be a közönségnek.

- Rádióműsor a magyar kultúra napján
Január 22-én a magyar kultúra napján rádió-
műsort hallgattunk. Az irodalom szakkör tagjai 
szép versekkel köszöntötték az ünnepet, mél-
tatták a magyar nyelvet és a Himnusz szüle-
tését. A felső tagozatos osztályok képviselői 
a könyvtárban vetélkedőn mérhették össze 
tudásukat. A feladatok a magyar kultúra ünne-
péhez kapcsolódtak.
- 2014. január 31-én délután megkíséreltük el-
űzni a telet. A hó ugyan nem olvadt el teljesen, 
de már ezt követően többet sütött a nap. Re-
méljük színvonalas farsangi mulatságunk ha-
tására nagyon gyorsan elmúlik a tél. Az egyéni 
és csoportos jelmezbemutatók kellemes szín-
foltjai voltak ennek a délutánnak.

A diszkó és a tombolasorsolás tovább fokozta 
a hangulatot.
- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ebben 
a tanévben is meghirdette az Útravaló – MA-
CIKA – Út a középiskolába című pályázatát, 
amelynek célja a hátrányos helyzetű tanulók 
tanulási és továbbtanulási esélyeinek növelé-
se. Mivel pályázni csak azokkal a tanulókkal 
lehetett, akiknek az év végi tanulmányi átlaga 
elérte a 3,5-et, összesen öt pályázónk nyert – 
ketten hetedik osztályosok, és hárman a nyol-
cadik osztályból.
- Folytatódik az IPR program is, mely hozzájárul 
az iskola hátrányos helyzetű tanulóinak felzár-
kóztatásához. Nagyon sok tanórai és tanórán 
kívüli program segíti az eredményes tanulást 
és a személyiségfejlődést. Az IPR-es pályá-
zatunknak köszönhetően a félévben az alsós 
tantermek után négy felsős tanteremben is 
sikerült új szekrénysorokat vásárolni.
A tanári szobában lecseréltük a régi szekré-
nyeket, a további bútorzat, felszerelés cseréje 
folyamatban van.
Sikerült az internethálózat fejlesztését megol-
danunk, így már minden teremben elérhető a 
világháló.
A tanév I. féléve különösebb zavaró esemény 
nélkül zajlott. A tanulmányi munkához a leg-
szükségesebb feltételek biztosítottak. A tan-
testület tervezett feladatait elvégezte. Szakmai 
tudásunk legjavával azon munkálkodtunk, 
hogy a ránk bízott gyermekek számára az okta-
tás és nevelés iskolai színterén a maximumot 
nyújtsuk.
Azok a tanulók, akik nyitottak a tudás befo-
gadására éltek a lehetőségekkel, eredménye-
ikben ez folyamatosan meg is látszik. Akik 
azonban nem nyitottak az ismeretszerzésre, 
nehézséget okoznak társaiknak, nevelőiknek 
érdektelenségükkel. S ami nagyon szomorú, 
elvesztegetik a drága időt életükből, s a fel-
emelkedés lehetőségét.
Kérjük a kedves szülőket, hogy továbbra is 
segítsék gyermekeiket a tanulásban, a helyes 
viselkedésben! Neveljék gyermekeiket kortár-
saik, nevelőik tiszteletére, a konfliktuskerülő 
magatartásra.
Személyiségfejlődésük csak akkor biztosított, 
ha szülő, tanuló, nevelő egyet akar.
Kérjük, hogy gyermekeik érdekében a második 
félévben is segítsék munkánkat!
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Vidám, változatos programok a 
téli hónapokban

Decemberben a Télapó is járt az óvodánk-
ban, majd a Fenyőünnepség következett.

Nagy örömmel vártuk a Télapó érkezését, 
melyre verseket, énekeket tanultunk, majd ki-
törő örömmel fogadtuk a Csiribiri Együttes tán-
cos-zenés műsorát. Ez a Télapó az ablakokba 
hagyta a „megérdemelt” csomagot, s ígértünk 
minden szép és jót érte, s itt szeretnénk meg-
köszönni az Önkormányzat képviselőtagjainak, 
hogy ismét örülhettünk az édességeknek.

Majd közeledett a szeretet ünnepe: a ka-

rácsony, amelyre folyamatosan készülődtünk. 
Sétáink során figyelemmel kísértük a község 
fenyőfaállítását, -díszítését, a betlehemi jászol 
készítését. Mi is szorgoskodtunk, hogy szebb-
nél szebb díszeket varázsoljunk a csoportszo-
bánk falaira. Fokozta az ünnepre való hangoló-
dást a mézes sütemények készítése az Idősek 
Házában. A sütik kellemes illata, és az idős 
nénikkel együtt töltött délelőtt feledhetetlen 
élménnyel gazdagította a gyermekeket, amiért 
köszönetet mondunk Glibáné Piroska néninek.

December közepén 
óvodánkban is megtartot-
tuk a fenyőünnepünket. 
Ugyanezen a napon aktí-
van részt vettünk a Kará-
csonyi Forgatagban, ahol 
a nagycsoportosok léptek 
fel – kis télapókká változ-
va – egy zenés, táncos 
műsorral. Köszönet mind-
azoknak, akik sátorunk-
ban vásárolva hozzájárul-
tak az óvodai bevételünk 
bővítéséhez.

Az ünnepek előtti napokban mi, óvodai dol-
gozók is meglepetésben részesültünk, s most 
az újság hasábjain keresztül szeretnénk meg-
köszönni a képviselő-testület részéről született 
döntést. Jóleső érzéssel töltött el bennünket, 
mivel az ünnepi sütéshez, főzéshez minden 
alapanyagot tartalmaztak a csomagok.

Jeles napjaink közül a farsangi mulatság 
következik, melyre lázasan készülődik felnőtt, 
gyermek egyaránt.

Ovi
hírek

Rovatvezető:
Tarjányi Ferencné

Iskolánk bábszakkörösei
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Nyugdíjas élet

Rovatvezető: Zsíros Antalné egyesületi elnök

Minden évszakban szeretettel és tisz-
telettel köszöntjük nyugdíjas tagjainkat 
név- és születésnap alkalmával. A virágok 
kertjeinkben nyílnak. A kora tavaszi hóvi-
rágot, krókuszt követik az illatos jácintok, 
nárciszok, a szépséges tulipánok, gyöngy-
virágok, majd az orgonák, melyekkel örö-
met szerzünk az ünnepelteknek. A nyár 
rózsái, dáliái és az őszirózsák (kedvenc vi-
rágom) csokorszámra sorakoznak egy-egy 
köszöntésre, rendezvényre. Virágokban ta-
lán az ősz szegényedik el – nem a színek-
ben –, de hagyomány már, hogy ősszel 
tartjuk a „nagy” névnapos köszöntést, 
és ünnepeljük a 60., 70., 75., 80. és 85. 
életévet betöltöttek születésnapját.

Így volt ez 2013 novemberében is, 
amikor az Idősek Háza termeiben ren-
dezhettük meg kiemelkedő eseményün-
ket. A ház szépsége, ünnepélyes terítéke, 
az egyesületi tagok műsora, a kedélyes 
köszöntések sora, valamint vendégeink, 
patronálóink jelenlétükkel felemelővé, 
igazi ünnepéllyé varázsolták ezt a dél-
utánt.

Házasságuk 50. évfordulóját 
ünnepelte Barta Antal és An-
gyal Ilona, akiknek szeretettel 
nyújtottuk át virágainkat és 
ajándékunkat, s boldogan fo-
gyasztottuk el az óriási Fekete-
erdő tortát, amit Bartáné Ica 
sütött.

Rigmusos köszöntőt kaptak 
a névnaposok, és kiemelt fi-
gyelmet azok, akik a korábban 
felsorolt éveiket ünnepelték 
(Kocsis János, Farkas Sándor-

né, Sefcsik Józsefné, Hegedűs Józsefné, 
Korsoveczki Istvánné, Rézműves Istvánné, 
Farkas Antal és Szántó András).

Mindenki remekül érezte magát. Kö-
szönjük a segítőknek (süteményről gon-
doskodóknak), a konyhai dolgozók finom 
főztjét, Glibáné Piroska munkáját, dolgozói 
fáradozását, Csákiné Vera szervezését, 
Szántó Zsolt polgármester támogatását, a 
műsorozók előadását és Száraz Lászlóné 
segítségét – valamennyi patronálónknak 
anyagi támogatását és a közös ünneplést.

Őszi rendezvényünk

Kihunytak az ünnepi fények, elhallgattak a karácsonyi énekek, de 
emlékeinkben őrizzük a karácsony ragyogását és az új esztendőre ké-
szülődés lelkesedését.

...
2014 dolgos, alkotó napjai következnek. Most az a dolgunk, hogy 

örömben és lelkesedésben megerősödött lényünk ne silányuljon el a 
szürke hétköznapokban. Ezért idézzük emlékezetünkbe Zrínyi Miklós és 
Bessenyei György aggodalmát az erkölcseiben megromlott magyarság-
ról – hogy jobbítani tudjuk; Vörösmarty Mihály és Madách Imre egybe-
hangzó kérdésfelvetését. „Mi dolgunk a világon?” – hogy erre válaszolni 
tudjunk; Tamási Áron figyelmeztetését. „Azért vagyunk a világon, hogy 

valahol otthon legyünk benne” –, hogy megtaláljuk az otthonlét boldog-
ságát. Hiszen sem a hatalom, sem a gazdagság, sem a nagy tudomány 
nem tesz igazán boldoggá minket – csak a szeretet, ami nem múlik el 
soha.

Sokat megért korosztályunk, létszámban és társadalmi hatásában 
is jelentős alkotó része hazánknak, rajtunk is a felelősség, hogy a fel-
tett kérdésekre jól válaszoljunk és jót cselekedjünk, ezt várják el tőlünk 
gyermekeink, unokáink.

Az írás a Nyugdíjasélet folyóirat 2014. évi 1. számában jelent meg.

Részlet Csermely Tibor Ünnepek után című írásából
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Idősek karácsonya a Nyíregyházi Főiskolán

2013. december 2-án a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Nyugdíjas Szövetség a Nyíregy-
házi Főiskolán tartotta megyei 
karácsonyi ünnepségét, ahol 22 
házaspár 50 éves házassági év-
fordulóját köszöntötte megyei 
elnökségünk.

Mi is Nyíregyházára utaztunk, 
és szeretettel kísértük el a Barta házaspárt erre a rendezvényre, amit a 
Kodály-teremben tartottak.

Adja a Jó Isten, hogy még sokáig éljenek, jó egészségben!

Karácsonyi Forgatag

A karácsonyi előkészüle-
tekből is kivettük részünk. 
A nyugdíjas tagok rengeteg 
kenyeret kentek meg: finom 
zsír és lilahagyma volt a feltét. 
Jóízűen fogyasztották a forga-
tagba látogatók.

Az egyesület tagjainak sza-
loncukor csomagot és apró 
ajándékokat osztottunk.

Egyesületünk támogatóinak karácsonyi meglepetésként mézesből ké-
szült „karácsonyfát” készítettünk.

Egyesületünk köszöni Tiszabercel képviselőinek és a falu vezetőinek a 
tartalmas karácsonyi csomagot és azt, hogy mindenkinek házhoz vitték.

Egy vidám nap

Nyugdíjas Egyesületünk 2013. november 30-án Budapestre utazott a 
buji és kéki nyugdíjasokkal a SYMA Csarnokban megrendezett Nyugdí-
jas Expora.

Jól éreztük magunkat: remek műsort hallgattunk, egészséges élet-
móddal kapcsolatos kiállításokat látogattunk, egészségügyi szűrések 
résztvevői lehettünk.

Dalos, vidám kedvünk Budapesttől Bercelig tartott.

A könyvtárban jártunk

A januári gyűlésünkön Mikszáth Kálmánra emlékeztünk, a könyvtár-
ban voltunk. Kényszermegoldás volt (a Teleházban nem tudunk gyűlést 
tartani), de nagyon hasznosan telt el. Felidéztük a nagy író életrajzát, 
munkásságát. Beszélgettünk novelláiról, regényeiről, a nagy „palóc” szü-
lőföldjéről. A bágyi csoda című hangulatos novelláját Száraz Lászlóné 
tolmácsolta a hallgatóságnak.

Híreinkből

Antal György: Vadvizeken 
evezek c. verses kötet, ze-
nés CD-melléklettel

A költő, tanár, író idős ko-
rára több mint ezer verset 
írt, melyből megismerhet-
jük érzelemgazdagságát, 

elkötelezettségét, örökifjú bölcsességét, 
humorát, játékos kedvét – 82. életévét 
meghazudtolva.

Fő témája az öregedés, elmúlás, de az élet-
szeretet is – az életkor pozitív, derűs oldalát 
kihangsúlyozva.

„Emlékeddel ölelkezem” c. versciklus az el-
veszett kedvest idézi. Végül a haza és hit 
iránti hűségről szóló versek zárják a kötetet.
Mindenkinek ajánlható, aki a hagyományos, 
rímes verseket szereti.

Könyvtári lapozgató
Rovatvezető: Futkos Béláné könyvtárvezető

Mi történik azzal a három székely fiatallal, a különösebb képzettség és élettapaszta-
lat nélküli két fiúval és lánnyal, akik felkerekednek kis falujukból, hogy Budapesten 
próbáljanak szerencsét? Helytállnak-e góbés leleményességgel, furfanggal a nagy-
város bugyraiban? Jó kedélyük, humoruk átlendíti-e őket a nehézségeken? Különös 
történései, remek stílusa, rendkívül hatásos nyelvezete révén kiváló olvasmány ez a 
könyv.

Dr. Bognár Stefánia

Ezt a könyvajánlót olvasva vettem kézbe a könyvet, de csak azoknak a felnőtt, esetleg már gimnazista 
tanulóknak ajánlom, akik nem rettennek vissza a sajnos ma már természetesnek tűnő, nyers, durva 
beszédstílustól. Az író pellengérre állítja a közmédiát, teljesen „képben van” a félrecsúszott érték-
renddel, ismeri a politikai élet szereplőit, a pesti élet sötét oldalát. Bár nem végződik a történet happy 
enddel, tanít, és előre mutat. A verses kötettől eltérően, teljesen más világ, a kortárs irodalom másik 
véglete ez a mű. Miután elolvastam a kisregényt, találtam meg a következő könyvismertetőt:

Mai Ábelek a pesti pokolban? Talán. Igen. Nem. Kinek-kinek olvasata szerint. Különösen sodró, nyers, 
rendkívüli módon olvasmányos ez a történet. Megrázó, felkavaró, ingerlő. Ugyanakkor a szerző vérbő, 
székely humora izgalmassá, sőt: kedélyessé teszi. A fiatal, igazán tehetséges író sötét pokoljárásra 
invitál. De fénnyel a mondataiban.

Dr. Balázs Tibor

Kíváncsian várom az olvasók véleményét, mert ez olyan könyv, amiről beszélgetni lehet...
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Zenés-szórakoztató rendezvény

2014-et írunk, új tervekkel és reményekkel 
elkezdtünk egy új évet, amelyben tovább-
ra is a legfontosabb célunk, hogy minden 
ember számára elérhető legyen az alapel-
látás valamennyi szolgáltatása, ellátotta-

ink elégedettek legyenek az általuk válasz-
tott ellátási formával.
Az éves feladataink előtt térjünk még visz-
sza a tavalyi év végi eseményekhez.

Betekintés 

a Szociális Alapszolgáltatási Központ 

Területi Irodájának életébe

Tartalmas programokkal zárult a tavalyi év 
és kezdődött az új esztendő

2013. november 28-án elérkezett a nap, ami-
kor a szépen felújított és kibővített épületünket 
bemutathattuk a környező települések intézmé-
nyeinek.

160-an látogatottak el hozzánk, a zenés-szóra-
koztató rendezvényünkre és egy kis Mikulás-na-
pi előzetesre. Összejövetelünket megtisztelték: 
a település vezetői, intézményvezetők, Polgár-
mesteri Hivatal dolgozói, a Nyugdíjas Egyesület 
vezetése, valamint ellátottainkon túl részt vett 

a Patrónus Egyesület elnök asszonya, Paszab 
község vezetése és nyugdíjas egyesületének 
tagjai, a Gávavencsellői Szociális Szolgáltató 
Központ képviselői, a Kótaji Egyházközség 
Idősek Szeretetotthonának vezetése, tagjai, a 
Nyíregyházi Városi Református Egyházközség 
Jókai Klubjának résztvevői, a Szívvel Látók 
Klubjának képviselője – vezetője, a Sion Idő-
sek Szeretetotthona Nyírbogdányból, vala-
mint önkénteseink, akik egész évben segítik 
munkánkat.

Ünnepségünket egy ismeretlen szerző ver-
sével nyitottam meg, melynek minden sora az 
idősekről, az odafigyelésről és a szeretetről szól, 
s mellyel vendégeinket is hívtuk az ünnepségre.

„Ez a nap legyen kellemes,
fájdalmak enyhülnek, szívek dobognak,
örömbe vegyülhet sok szép gondolat!
...
Az időseinkről gondot viselünk,

remegő szívekből hálát lehelünk!
...
Hisz tudjuk az élet örök szenvedés,
el ne engedjétek ma egymás kezét!”

A vers elhangzása után Szántó Zsolt pol-
gármester köszöntő szavait hallhatták a jelen-

lévők, ezt követően a kéki Petőfi Sándor Általá-
nos Iskola tanulói kalocsai és szatmári tánccal 
kedveskedtek nekünk, – felkészítő tanáruk a 
Tengertánc Iskola táncpedagógusa, László And-
rásné Jutka.

A táncos műsor után áthangolódtunk egy ki-
csit a közelgő ünnepkörökre a helyi óvodásokkal, 
akik az óvó nénikkel együtt csodálatos Mikulás 
tánccal örvendeztettek meg bennünket. Köszö-
net Kárpátfalvi Gabriella intézményvezetőnek.

Ezután a „Télapók” is megérkeztek, és átad-
ták ajándékukat a vendégeknek. Késő délután 
mindnyájan együtt fogyasztottuk el az óvoda-
konyha dolgozói által készített ízletes vacsorát. 
Élőzene tette még hangulatosabbá – Máté Mi-
hály jóvoltából –, öröm és vidámság jellemezte 
ezt a napot.

Természetesen nem hagytuk ki a „virágért” 
való éneklést sem, mely a jókedvet tovább fo-
kozta. A tombola is elmaradhatatlan része közös 
rendezvényeinknek, ám ez a sorsolás egy meg-
lepő fordulatot is hozott: mind a három fődíjnak 
ugyanaz a nyertes lett a tulajdonosa.

A sikeres összejövetelek lebonyolításának 
érdekében egész évben sokan dolgoznak, segí-
tőink, támogatóink nem várnak érte köszönetet, 
mindenki teszi a dolgát egy közös cél érdekében. 
A köszönet a sok-sok jókedv és vidámság!
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Csavart krumpliperec

Hozzávalók: 50 dkg liszt, 1 db tojás, 2,5 dkg élesztő, kb. 
2,5 dl tej, 2 evőkanál tejföl, cukor, só, 20 dkg (4-5 db közepes méretű) 
burgonya, a sütéshez olaj;

Elkészítés:
A meghámozott burgonyát feldaraboljuk, és sós vízben megfőzzük, majd 
burgonyanyomón áttörjük, hagyjuk teljesen kihűlni.
Az élesztőt kevés tejben felfuttatjuk a cukorral, majd a liszthez adjuk, 

hozzátesszük a tojást, a tejfölt is. Jól kidagasztjuk a tésztát /kb. 10 per-
cig/, majd kelesztjük. A megkelt tésztába beledagasztjuk a burgonyát, 
közben egy csipet sót is beleteszünk. Rövid ideig kelesztjük. A tésztából 
kb. 40 cm-es nudli vastagságú csíkokat sodrunk, amelyeket a közepük-
nél összefogunk és összefonunk, majd az összecsavart tészta két végét 
összenyomjuk („csepp” formát kapunk).
Bő, forró olajban kisütjük a pereceket. Porcukorral meghintve, lekvárral 
tálaljuk.

A receptet Tompa Józsefné küld-

te be.

Jó étvágyat kívánok!

További eseményekről röviden
2013. december:

– Mikulás nap – gondozottaink egy-egy 
csomagot vehettek át.

– Nyíregyházára látogattunk el, a Pat-
rónus Egyesület lakóinak kedvesked-
tünk egy nagy, kézzel varrott hóem-
berrel és ajándékainkkal.

– Asztali díszeket készítettünk ellátot-
tainkkal.

– Közös mézes-sütés az óvodás és is-
kolás gyerekekkel.

– Közös névnapi ünnepségek.
– Részt vettünk a Karácsonyi Forgata-

gon: mézest osztottunk a látogatók-
nak, valamint a Patrónus Egyesület-

tel közösen állítottunk sátrat, ahol 
szebbnél-szebb gyertyákat tekint-
hettek meg az érdeklődők.

– Köszönetünket fejezzük ki Tiszabercel 
vezetésének és a képviselő-testület-
nek, hogy karácsony előtt minden 
családhoz eljuttatták ajándékaikat, 
mely igen hasznos és értékes volt.

2014. január:
– Pezsgővel köszöntöttük az új évet.
– Folyamatos foglalkozások.
– Farsangi előkészületek.

Gliba Lászlóné

Nagymama fakanala
Rovatvezető: Andrikó Istvánné

Karácsonyi Forgatag – Leskuné Varga Mária festőművész kiállítása

Balogh Orsolya és Vass Gábor
2013. december 7-én kötött házasságához

sok boldogságot kívánunk.
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2/2014.sz határozat
A presbitérium a korábban hozott 
sírhely határozatát a következő-
képpen módosítja: 1 fő számára 
lehet sírhelyet előre megváltani, 
méghozzá olyan személynek, aki 
folyamatosan fizeti az aktuális évi 
egyházfenntartói járulékot. Ha vala-
ki nem fizeti az egyházfenntartást, 
akkor lemond sírhelyéről, vagyis 
az illető elveszti előre megváltott 
sírhelyét, amely így az egyház-
községre száll vissza. Hasonlóan 
visszaszáll a sírhely tulajdonjoga, 
ha a sírhelyet vásárló nem előre 
megváltott helyére temetkezik. Az 
egyházközség temetőjében földet 
nem adunk el, csak sírhelyet biz-
tosítunk a törvényben előírtaknak 
megfelelően, valamint az egyház-
községen kívül senki sem értéke-
síthet sírhelyet!

 „Viszálykodások vannak közöttetek. Úgy értem ezt, hogy mindenki így beszél köztetek: „Én Pálé vagyok, 
én Apollósé, én Kéfásé, én pedig Krisztusé. Hát részekre szakítható-e Krisztus? Talán Pál feszíttetett meg 
értetek, vagy Pál nevére keresztelkedtetek meg?” (1Kor 1,12-13) Fontos: hogy 
- ne pártoskodjunk! Az egyházban a Krisztus-szimpátiának kell uralkodnia!
- tudjuk, hogy Krisztus ügye nem 4 évre, vagy 25 évre, hanem örökké érvényes! Ezért ne engedjük, hogy 
az örökkévalót megrontsa az ideig való!

Az Ökumenikus Imahét egyik üzenete: 

Mezőtelkiben

Óévi hálaadás Ifis karácsony

Régi Parókia átadás Doni megemlékezésen

Kántálás a mindenki karácsonyfájánál Karácsonyi műsor

A Keresztény bálról

Presbiterek Ifisek műsora Vonatozás
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Mezőgazdaság „berceliesen”

  Mikor a tehen, meg a tinó otthun a jászojba ízék 
górónak rágta a tengeri szárat, de mindet, ez azt is je-

lentette, hogy vége a télnek. A kanálkák befejeződtek, a szöszbűl fonal 
lett, a fehérnép is megszűtte az eszvátán a vásznakat. Gyött a tavasz. 
Mingyán a csordahajtás előtt apjokommal, az asszonnyal, meg nehány 
süldő jánnyal, (akik inkább még pulya számba mentek) kimentünk a 
Zótán-tagba rászát ültetni. Az időjós Halásznékint hetfün kell menni, 
mer még jó lesz az idő, legfejjebb egy kis felszél várható. Hónap mán 
taknyos, nyálas idő lesz. Igyekeztünk hát. Eédesanyám reggel elszaladt 
a bótba, meg tán a székbe is, venni valamit, hogy legyen mit kosztolni. 
Egy kis pályinkát is vittünk. Nehány ültetőfát kőccsön kértünk, mer 
kézi ültetés lesz. A jányok kicsit féltek a munkátúl, mer űk ilyet még 
nem csináltak.

– Nem kellesz berezelnetek – mondom –, könnyebb munka ez a 
krompé ásástúl, meg a marokszedéstűl az élet aratásakor. Egyébként 
meg? Máma ezt, hónap azt.

Ahun ültettünk, egyik ódalt gabonafőd vót egyébként, jó búvóhelye 
a különböző férgeknek.

Elkezdtük a rásza ültetését, közbe ilyen-olyan beszélgetés ment a régi 

játékokrúl. Bigézés, ickézés, 
fecskézés, satöbbi.

  Arrul is beszélgettünk, 
hogy jó ez a főd, jó nagy ter-
més várható, elég lesz in-
nen furikkal, vagy siligóval 
kitologatni.

– Jösztök majd szedni? 
– kérdeztem. – Láptót ide 
nem kell hozni, mer tudom, 
hogy azon szédűltök.

– Persze, hogy gyövünk, 
mán csak azér is, mer Feri 
bácsikint lesz bűvön mit 
szedni.

  Jó délután vót mán, 
mikor az egyik kölyök el-
ment pisilni. Kis idő múlva 
kiabált:

– Tessenek jönni, gyertek 
csak!

A kiültetett palánták 
sehun. Még láttunk több hörcsögöt beszaladni a gabonába. Ahogy 
mink ültettük, a hörcsög úgy rágta lefele utánnunk, szárastul, levelestül 
és mind egy szálig. A rossz baj gyöjjön rá! A gyöjjön rá!

Mezőgazdasági hírek
Rovatvezető: Eperjesy Ferenc

Az Országos Polgárőr Szövetség az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából központi ünnepséget tartott a HM Kulturális Köz-
pont, Stefánia palotájában 2013. október 18-án.
A megemlékezést Dr. Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára tartotta, majd Mága Zoltán tartott egy fergeteges bemutatót.
A díszünnepség elismerések átadásával folytatódott.
Itt vehette át László Antal, a Tiszaberceli Polgárőr Egyesület tagja az „Év Polgárőr Pedagógusa” kitüntetést az egyesületnél végzett több évtizedes 
munkájáért.
A kitüntetéseket Dr. Kontrát Károly, Papp Károly, az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője és Dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség 
elnöke adta át az arra érdemeseknek.

Gratulálunk!

Szeretettel gratulálunk László Antalnak a kima-
gasló elismeréshez.
Köszönjük példaértékű, évtizedeken át végzett ki-
emelkedő munkáját.
Sok örömet, boldogságot és jó egészséget kívá-
nunk!

Tiszaberceli Polgárőr Egyesület és
Tiszabercel Község Önkormányzata

Kitüntetések átadása az Országos Polgárőr Szövetség díszünnepségén

Néhány szó és kifejezés értelmezése:
 tehen - tehén
 kanálka - kaláka
 süldő jány - fiatal, gyereklány
 rásza - palánta, elsősorban tudtommal 

káposztapalánta
 Halásznékint - Mint ahogy azt Halász-

né mondta
 hetfü - hétfő
 felszél - déli szél
 eédesanyám - édesanyám, rövid é-vel 

kiejtve
 szék - mészárszék, húsbolt
 űk - ők
 élet aratása - búza, rozs aratása
 ahun - ahol
 gabonafőd - rozsföld
 furik, siligó - egykerekű kézitalicska
 láptó - létra
 azér - azért

2013. évben a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Lovas Szövetség a Megyei Sportgá-
la keretén belül kitüntetést adott át a településünkön élő Kolozsi Lászlónak.

A „Lovassport Sportaktíva díjat” 2013-ban olyan személy vehette át, aki a megyei 
lovassport fellendítése érdekében aktívan tevékenykedett. Kolozsi László ezt a díjat 
munkássága során immár másodszor vehette át.

A kitüntetéséhez ezúton is gratulálunk!
Ugyanezen gála keretében díjazták Hengsperger Editet, akik a megye legeredmé-

nyesebb női díjugratója. A versenyző számos dobogós helyet ért el megyei, területi és 
országos versenyeken, és egyben országos díjugrató bajnok lett 2013-ban felnőtt női B kategóriában. Hengsperger Edit a 
Tiszamenti Lovasklub aktív versenyzője több mint 9 éve.

Mindkét díj egyben a tiszaberceli Tiszamenti Lovasklub elismerése is.
Az egyesület munkájához további sikereket kívánunk.

Tiszaberceli elismerések a Megyei Sportgálán
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