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Ön a Berczeli Napló 146. számát tartja a kezében.
XXI. évfolyam 1.szám, 2020. október

Ebben az évben a Bessenyei Ház adott otthont az augusztus 20-ai áhítatunknak. Szilágyi Sándor református lel-
kész és Ferenczi Richárd római katolikus plébános igehirdetését követően a Református Egyház tagjainak ünnepi 
műsorát tekinthették meg a jelenlévők. A szentelt kenyeret településünk polgármestere Szántó Zsolt szegte meg.
A rendezvény a megjelentek csendes, baráti beszélgetésével fejeződött be.

2020. AUGUSZTUS 20. 
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Tisztelt Lakosság!
Sajnos a koronavírus ha-
zánkban való megjelené-
se miatt nehéz időszak van 
mögöttünk, illetve ahogyan 
most látszik a jövőben 
még nehezebb időszak 
elé nézünk. 
A pandémiás helyzet át-
írta az életünket: nemcsak 
a lakosságét, hanem az 
önkormányzatét is. Az 
önkormányzat egyik 
feladata a vírussal 
szembeni védekezés-
ben való közreműkö-
dés, a lakosság védel-
me lett. 
A kihirdetett veszélyhelyzet 
időszaka alatt a lakosság részé-
ről nagyobbrészt fegyelmet tapasztal-
tam a járványügyi védekezési szabályok betartá-
sát illetően. Ezúton is szeretném megköszönni a 
lakosság veszélyhelyzet időszaka alatt tanúsított 
együttműködését. A járvány második hullámában 
a vírus sokkal intenzívebben terjed. Ez alól sajnos 
mi sem vagyunk kivételek, hiszen már települé-
sünkön is jelen van a COVID-19 kórokozója. Ahhoz, 
hogy a vírus robbanásszerű terjedését meggátol-
juk még a korábbiaknál is sokkal komolyabban be 

kell tartanunk a járvány-
helyzetre vonatkozó elő-
írásokat.
Kérem, hogy továbbra 
is használjanak védő-
maszkot, ha közösség-

be mennek. Tartsanak 
megfelelő távolságot a 

másik személytől, illet-
ve használják a kézfertőtlenítő 

szereket! Folyamatosan figyeljék a 
médiában megjelenő védekezés-
sel kapcsolatos tájékoztatásokat. 
Fokozott figyelemmel legyenek az 
idős, illetve krónikus beteg hozzá-
tartozóikra, ismerőseikre! Azok, 
akik megfertőződnek a vírussal, 

de állapotuk nem indokolja a kórházi 
ellátást, vonuljanak szigorúan karan-

ténba, a családtagjaikkal együtt, hogy 
elkerüljék a vírus terjesztését. 

A vírus terjedésével a védekezési feladatok tekin-
tetében a helyi önkormányzatoknak kiemelt sze-
repük lesz a jövőben is. Mint felelős településve-
zető magam, illetve a képviselő-testület nevében 
is kijelenthetem, hogy a továbbiakban is minden 
Tőlünk telhetőt meg fogunk tenni a lakosság vé-
delme és segítése érdekében. 

Szántó Zsolt 
polgármester

Kedves 
Tiszaberceliek!

Az újra induló 
Berczeli Napló 2020. 
évi 1. számában rész-
letes tájékoztatást 

kaphatnak a 2020. év folyamán megho-
zott önkormányzati döntésekről, a lakos-
ság széles körét érintő támogatásokról, a 
Tiszabercel települést sújtó 2020. június 
12-ei vihar által okozott károkról, a károk 
enyhítéséhez kapcsolódóan megtett  
intézkedésekről, valamint a folyamatban 
lévő pályázatok megvalósításáról.
Sajnos a központi előírásoknak megfele-
lően a 2020. évre tervezett önkorm ányzati 
rendezvények jelentős része törlésre ke-
rült, így ezekről nem tudunk jelen lapunk 
hasábjainak beszámolni.
Bemutatjuk Önöknek településünk új 
jegyzőjét, Németh Szilviát, aki tájékoz-
tatja Önöket a képviselő-testület mun-
kájáról, és az ebösszeírással kapcsolatos 
feladatokról. Az újságban olvashatják a 
településen található intézmények, civil 
szervezetek tevékenységéről szóló tájé-
koztatást is.
Kérem forgassák az újságot 
szeretettel! 

Szántó Zsolt 
polgármester

Tiszabercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete központi 
költségvetési forrásból természetbeni szociális tűzifa támogatásban 
részesíti azon rászorulókat, akik tűzifával történő fűtőberendezéssel ren-
delkeznek és megfelelnek az alábbi feltételek egyikének: 
1. Az aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, közüzemi díj-tá-

mogatásra jogosultak, valamint a gyermekek védelméről és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrá-
nyos helyzetű gyermeket nevelnek háztartásukban,

2. Azon rászorulók esetében, akik háztartásában az 
előzőekben felsorolt ellátásokban nem részesül 
senki, de az egy főre eső jövedelem nem éri el 
a 99 750 Ft-ot, egyedülálló esetén 142 500 
Ft-ot. 

Az aktív korúak ellátására, az időskorúak 
járadékára való jogosultságot igazolni 
kell.
A jövedelmet a kérelem 
benyújtását megelőző 
havi jövedelemről szóló 
munkáltató által kiállított 
jövedelemigazolással, a 
nyugdíjat, nyugdíjszerű ellá-
tást a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság év ele-
jén megküldött igazolásával és a kérelem benyújtását megelőző havi 

kifizetést igazoló bankszámlakivonattal vagy postai kifizetési utalvány-
nyal kell igazolni.
A kérelmeket 2020. október 19-től 2020. november 12-éig lehet be-
nyújtani.
A határidő elmulasztása jogvesztő. A határidőn túl érkező kérelmek 
elutasításra kerülnek. Az egy lakcímen együtt lakó, bejelentett lakó 
vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek csak egyszer részesül-
hetnek támogatásban. 

A kérelmet az Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási 
időben kell benyújtani! Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 

délelőtt, kedd, csütörtök délután. Péteken nincs ügy-
félfogadás. 

A kérelmek elbírálását követően, a támogatás 
megítéléséről szóló határozatot, a támogatás, 

a szociális tűzifa átvételéről szóló tájé-
koztatót a kérelmezők lakcímé-

re fogjuk megküldeni.

Szántó Zsolt 
polgármester

Koronavírus

TÁJÉKOZTATÁS SZOCIÁLIS TŰZIFA KÉRELEM BENYÚJTÁSÁRÓL



32020. október

Kedves Tiszaberceli lakosok!

Engedjék meg, hogy a Berczeli Napló hasáb-
jain keresztül bemutatkozzak Önöknek. Sze-
retném röviden bemutatni eddigi életutamat, 
illetve szeretném ha megismernék, hogy a 
jegyzői feladatellátás során mi az, amit igazán 
fontosnak tartok. 

Németh Szilvia vagyok, 2020. május 1-től 
látom el Tiszabercelen és Balsán a Tiszaber-
celi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői fel-
adatait. 

Ezt megelőzően a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Kormányhivatal Informatikai Főosztály 
Projekt Osztályának pénzügyi referenseként 
dolgoztam. Munkakörömbe meghatározóan 
a nagyértékű Európai Uniós projektek teljes 
pénzügyi elszámolása tartozott, valamint a folyamatban lévő projektek 
előkészítése és lebonyolítása. 

Az első diplomám (Budapesti Gazdasági Főiskola- közgazdász szak- 
közpénzügyek szakirány) megszerzését (2003. március 1.) követően az 
Ibrányi Polgármesteri Hivatalban helyezkedtem el, mint pénzügyi refe-
rens. Az akkori városvezetés felismerve ambiciózus természetemet, 
szorgalmamat 2004. július 1-jétől pénzügyi és városfejlesztési irodave-
zetőnek nevezett ki, amely feladtakört 2019. április 15-ig láttam el. 

2018-ban közigazgatás-szervezői diplomát szereztem a Debreceni 
Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Mindemellett államháztartási 
szakos mérlegképes könyvelői végzettséggel és adótanácsadói végzett-
séggel is rendelkezek. 

Az Ibrányi Polgármesteri Hivatalban pénzügyi és városfejlesztési iro-
davezetőként az önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálko-
dásának koordinálása mellett Ibrány településfejlesztési feladatainak 
koordinálása, ellátása is a munkakörömhöz tartozott. Részese lehettem 
az önkormányzatok közös feladatellátását ösztönző többcélú kistérségi 
társulás létrehozásának, illetve a társulás működése alatt szakmai se-
gítséget nyújtottam a vezetőség részére. 

Az ibrányi fejlesztések közül a kistérségi járóbeteg szakellátó központ 
létesítése emelkedik ki leginkább. A létesítményt megvalósító, és mű-
ködtető MEDI-AMB Nonprofit Közhasznú Kft. vezetését 11 éven keresztül 
láttam el.  Az ügyvezetői állásomról a kormányhivatali állásom betöltése 
miatt mondtam le 2019. április 30-ával. 

Az elmúlt évek során jó kapcsolatot alakítottam ki az ibrányi járás 
polgármestereivel, jegyzőivel, pénzügyi területen dolgozó munkatársak-
kal, mindemellett széleskörű kapcsolatrendszerrel rendelkezem a megye 
állami hivatalai tekintetében. 

A jegyző egyik fő feladata az önkormányzat törvényes működése be-
tartásának az elősegítése, amely a jogszabályok megfelelő ismeretével, 
a változások folyamatos követésével, és a jogszabályok megfelelő alkal-
mazásával érhető el. 

A jegyző másik fő feladata az önkormányzat működésével kapcsola-
tos feladatok ellátása, amely a hivatali apparátus megfelelő vezetésével, 
és a jegyző számára jogszabályban, illetve a polgármester és a kép-
viselő-testület által meghatározott feladatok határidőben és megfelelő 
szakmai színvonalon történő elvégzésével lehetséges. 

A jó jegyző mindent megtesz azért, hogy 
segítse és támogassa feletteseit, és a telepü-
lést. Ez azt jelenti, hogy igyekszik megtalálni, 
hogy milyen lehetőségek, alternatívák vannak, 
amelyek segítik a dolgok, problémák megoldá-
sát törvényes keretek között.

A jegyző sikerének a titka a polgármester-
rel, és a képviselő-testület tagjaival meglévő 
jó kapcsolat mellett a feladatát örömmel, és 
kellő körültekintéssel végző, megfelelően mo-
tivált, és jól vezetett hivatali apparátus. A hi-
vatali apparátus megfelelő munkavégzésének 
kulcsa a kellő szakmai jártassággal, hozzáér-
téssel, segítő szándékkal és megfelelő empá-
tiával rendelkező jegyző, mint vezető. 

Abból adódóan, hogy az önkormányzati 
központi források jelentős része célhoz kötött forrás, nagyon sok körül-
tekintés, figyelem szükséges ahhoz, hogy ezen források megfelelően ke-
rüljenek felhasználásra, és településfejlesztésre is igénybe vehetővé vál-
janak.  Ehhez szükséges az ötletgazda polgármester, a jogszabálykövető, 
és széles látókörű jegyző, valamint a körültekintő, megfelelő szakmai 
jártassággal rendelkező hivatali apparátus. Nagyon fontos, hogy jó kap-
csolatot alakítson ki, és ápoljon a felettes szervekkel, ugyanis a hivatali 
apparátus munkavégzése jelentősen könnyíthető, ha a felettes szervek 
részéről együttműködés és segítő szándék mutatkozik a feladatok, illet-
ve problémák megoldása terén. 

Sajnos Tiszabercelen a lakosságnak egy része szerény körülmények 
között él, és jelentős szociális és/ vagy egészségügyi problémákkal 
küzd. Az Ő segítésük miatt is kiemelt fontosságú, hogy a lakosságot 
mindig tárt ajtó várja a polgármesteri hivatalon belül.

Nagyon fontosnak tartom, hogy a jegyző korrekt kapcsolatot tartson a 
településen tevékenykedő civil szervezetekkel, intézményekkel, szakmai 
tapasztalatával, rálátásával segítse a munkáikat, tevékenységük ellátá-
sát. Fontos az intézményvezetők véleményének kikérése, figyelembevé-
tele és a velük történő szoros együttműködés.

A lakosság széleskörű tájékoztatása kiemelkedő jelentőségű, beleért-
ve a lakosságot érintő önkormányzati és állami döntéseket, lakossági 
tájékoztatásokat. A lakosság megfelelő tájékoztatására szándékunkban 
áll új szerkezetű települési honlap létrehozása, amelynek tartalmát fo-
lyamatosan frissíteni kívánjuk. A lakosság megfelelő tájékoztatását a 
honlapon kívül a Berczeli Naplón keresztül, a lakossághoz eljuttatott szó-
rólapokon, tájékoztatókon illetve a lakosságot tájékoztató plakátok segít-
ségével kívánjuk biztosítani. 

A koronavírus miatt a lakosság védelme, szociális problémák enyhíté-
se terén a polgármesterek feladata is jelentősen megnövekedett. A pol-
gármesterek munkájának segítése ebben a nehéz helyzetben a jegyző 
és a hivatali apparátus alapvető feladata, kötelessége.

Kérem a lakosságot, hogy bizalommal forduljon hozzám. Lehetősége-
imhez mérten igyekszem segíteni a problémáik megoldásában. 

Németh Szilvia 
jegyző

Bemutatkozik Tiszabercel új jegyzője
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A Kormány által 2020. március 11-én kihir-
detett veszélyhelyzet időszaka alatt - amely 
2020. június 17-éig tartott - speciális jogrend 
érvényesült az önkormányzat működése 
tekintetében. A képviselő-testület, illetve 
bizottság nem ülésezhetett, a képviselő-
testület helyett, illetve a bizottság helyett 

eljárva az önkormányzatot érintő ügyekben a polgármester kapott 
felhatalmazást a szükséges döntések meghozatalára. A jogszabály 
nem írta elő, azonban Tiszabercel Község Polgármestere fontosnak 
tartotta, hogy az általa meghozott döntéseket megelőzően elektro-
nikus úton kikérje a Képviselő-testületi tagok előzetes véleményét. 
2020. június 17-ével került megszűntetésre a veszélyhelyzet, így 
2020. június 18-ától visszaállt a megszokott jogrend.

2020-ban a veszélyhelyzet kihirdetéséig háromszor ülésezett a Kép-
viselő-testület.

A 2020. február 20-án megtartott ülésen a Képviselő-testület meg-
alkotta az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetését. 
A költségvetés bevételi és kiadási főösszege 636.741.352 Ft-ban ke-
rült elfogadásra. Módosításra került a térítési díjak megállapításáról 
szóló 1/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet. A módosítás értelmé-
ben nyersanyagnorma és az térítési díjak összege 2020. március 
1-jétől az infláció mértékével emelésre került. A vendégétkeztetés 
díja bruttó 762 Ft-ra emelkedett. Ez az emelés nem érinti a szociális 
ellátó rendszerben igényelt szociális étkezés ellátott által fizetendő 
díjtételét. Az általános iskolás gyermekek szülei által fizetendő térí-
tési díj emelkedést a Képviselő-testület 2020. június 15.-éig átvállal-
ta. A Képviselő-testület módosította a Könyvtárban igénybe vehető 
szolgáltatások díjtételeit az alábbiak szerint:

• Nyomtatás (fekete-fehér) (A4-es oldalanként) 20,- Ft

• Színes nyomtatás (A4-es oldalanként)  200,- Ft

• Scannelés (A4-es oldalanként)   10,- Ft

• Fénymásolás      20,- Ft

Módosításra került a szociális rendelet a közüzemi díj támogatás 
kiterjesztése érdekében, melyről részletes tájékoztatást adunk az 
újságban.

A veszélyhelyzet időszaka alatt (2020. március 11- 2020. június 17.) 
Tiszabercel Község Polgármestere – a Képviselő-testület előzetes 
egyetértésével - az alábbi főbb döntéseket hozta:

- rendkívüli szünetet rendelt el a Tiszaberceli Mesevár Óvodában 
(2020.03.16-tól), az óvoda újranyitását 2020.05.25-től rendelte el

- döntött a veszélyhelyzet időszakában történő gyermekétkeztetés 
folyamatos biztosításáról, illetve a lakosság részére történő, ön-
kormányzat által biztosított védőmaszkok kiosztásáról

- döntött a szociális ellátásokról és a települési támogatásokról 
szóló 4/2015. (II.26) önkormányzati rendelet módosításáról (a mó-
dosítás értelmében a 2020.03.11-től lejáró közüzemi díj-támoga-
tásról szóló határozatok érvényességi határideje a veszélyhelyzet 
megszűntetését követő 30. napig meghosszabbodott.)

- döntött a Vasvári Pál utca – Vásártér utca- Ady Endre utca kö-
zötti szakasz 590 fm hosszban történő felújítására, illetve a Dózsa 
György utca 343 fm hosszan történő felújítására irányuló, Magyar 
Falu Program keretén belül történő pályázat benyújtásáról (a pá-
lyázat az elbírálás során tartaléklistára került)

- döntött az Önkormányzat 2020. évre vonatkozó Közbeszerzési ter-
vének módosításáról

- döntött a Magyar Falu Program keretein belül történő, volt Tégla-
gyári épület felújítására irányuló pályázat benyújtásáról (a pályá-
zat támogatásra került)

- döntött a Vásártér utca felújítását végző kivitelező kiválasztásáról

- döntött rendkívüli települési támogatási kérelmek elbírálásáról 

A veszélyhelyzet megszűntetését követően a Képviselő-testület 
2020. június 29-én tartott ülést. Az ülésen a képviselő-testület el-
fogadta a polgármester tájékoztatását a koronavírussal kapcsolatos 
veszélyhelyzet megszűntetéséről és a helyi önkormányzat működé-
sét érintő eredeti jogrend visszaállításáról. Elfogadta az Önkormány-
zat és intézményei 2019. évi költségvetési rendeletének módosítá-
sát.
A 2020.június 12-ei viharkárhoz kapcsolódóan a szociális ellátások-
ról és a települési támogatásokról szóló 4/2015. (II.26.) önkormány-
zati rendeletet módosította, valamint döntött a védekezési költsé-
gek megtérítésére vis maior támogatás benyújtásáról.
Elfogadta a Tiszabercel Község Önkormányzata 2019. évi költségve-
tésének végrehajtásáról szóló beszámolót. Döntött a Vásártér utca 
fennmaradó szakaszának felújításáról szóló pályázat benyújtásáról. 
A lakosság részére biztosítandó uborka kiosztásról ezen az ülésen 
döntött a testület.
A Berczeli Ifjúsági és Kulturális Egyesület és a Tiszaberceli Polgárőr 
Egyesület által a Magyar Falu Program keretein belül történő pá-
lyázat benyújtásának támogatásáról határozatban hozott döntést a 
képviselő-testület.

2020. augusztus 3-án megtartott ülésen a Képviselő-testület dön-
tött a Folyóvíz Program megvalósítását végző kivitelező kiválasztá-
sára irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről. A Tiszabercelen 
tevékenykedő civil szervezetek támogatásáról is döntött a testület. 
A pályázati kiírás alapján a szociális célú tüzelőanyag biztosításához 
kapcsolódó támogatási igény benyújtásáról döntött.

2020. augusztus 27-én megtartott ülésén a Képviselő-testület dön-
tött a 2020. évi tanévkezdési (iskolakezdési, óvodáztatási támoga-
tás) és a 63. életévét betöltött személyek részére rendkívüli telepü-
lési támogatás biztosításáról. A részletes feltétel rendszerről ebben 
a számban tájékoztatást adunk.

2020. szeptember 29-én megtartott ülésén a Képviselő-testület 
döntött a BURSA Hungarica ösztöndíjrendszerhez való csatlako-
zásról. A belvíz pályázathoz kapcsolódó tervező kiválasztásról is 
döntött a képviselő-testület. A Takarékbank Zrt- részére ingyenes 
ingatlanrész használatát biztosítja az ATM további üzemeltetéséhez 
kapcsolódóan az önkormányzat és bevállalta a felújítás költségeit is.

Németh Szilvia 
jegyző

A Képviselő-testület háza tájáról
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Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 
(Ávt.) 42/B. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján az eb tartási he-
lye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvég-
zése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonat-
kozásaira való tekintettel ebösszeírást végez.

Az Önkormányzatnak NEM ÁLL SZÁNDÉKÁBAN az ebrendészeti hozzá-
járulás (ismertebb nevén ebadó) bevezetése. 

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szol-
gáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az 
állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes bizton-
ságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédel-
mi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvény-
ben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bo-
csátani.

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Tiszabercel településen az ebösszeírásra 
2020. év végéig kerül sor. Az ebösszeírást a jegyző által megbízott sze-
mélyek végzik.

Az ebösszeírás során az eb tulajdonosától illetve tartójá-
tól az alábbi adatokat fogjuk kérni: 

- tulajdonos neve, címe, telefonszáma, e-mail 
címe 
- a tartott eb fajtája, neme, születési 
ideje, színe, hívóneve, tartási helye 
- tartott ebre vonatkozó speciális 
adatok

• mikrochippel ellátott eb esetén (chip 
sorszáma, beültetés időpontja, beültetést 
végző állatorvos neve)

• ivartalanított eb esetén (ivartalanítás időpontja, ivar-
talanítást végző állatorvos neve)

• kisállat-útlevéllel rendelkező eb esetén (útlevél szá-
ma, útlevél kiállításának időpontja)

- eb oltására vonatkozó adatok: 
• oltási könyvének a száma 
• oltási könyvét kiadó állatorvos neve
• oltási könyvét kiadó állatorvos kamarai bélyegzőjének a száma
• oltását végző állatorvos neve
• utolsó veszettség elleni védőoltás időpontja
• veszettség elleni védőoltás során használt oltóanyag
• oltóanyag gyártási száma
• oltatást végző állatorvos kamarai bélyegzőjének a száma

- egyéb adatok: 
• veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státusza
• eb veszélyessé van-e minősítve

Az ebösszeírás során a lakossághoz eljuttatott EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP 
kitöltésére van szükség. 
Tájékoztatom Önöket, hogy a könnyebb beazonosíthatóság érde-
kében az ebösszeírás során az érintett ingatlanon található ebek-
ről fénykép készül. Felhívom a figyelmüket, hogy az ebösszeírás 
során az ingatlanon talált valamennyi kutya esetében az ingatlan 
tulajdonosa kerül az ebnyilvántartásba bejegyzésre, mint az eb fel-
tételezett tulajdonosa. Az ebösszeírás időpontjától az ebtartással 
kapcsolatos jogok és kötelezettségek az ingatlan tulajdonosát il-
leti, illetve terhelik.
Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási köte-
lezettség elmulasztása, vagy megtagadása állatvédelmi bírságot von 
maga után.

A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 
244/1998. (XII.31.) Korm. rendeletben (3. melléklet d)ponja) foglal-
tak alapján 30.000,-Ft.

Az elmúlt időszakban nagyok sok bejelentés, panasz érkezett 
a lakosság részéről a gazdátlan, kóbor ebekkel kapcsolato-

san. A kóbor ebek a lakosokra támadnak, veszélyeztetik 
őket. A Képviselő-testülettel közösen keressük a meg-
oldást arra, hogy a kóbor ebek helyzete megoldódjon.

Németh Szilvia 
jegyző

TÁJÉKOZTATÁS EBÖSSZEÍRÁSSAL kapcsolatosan

A képviselő-testület 2020. február 20-án döntött a közüzemi díjtámogatás 
jövedelem határának emeléséről figyelembe véve az ellátások és jövedel-
mek változásának hatását és a lakosság terheit.
2020. február végéig érvényes szabályozás:
A támogatás mértéke az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem alapján:
a) 0-50 000 forintig 5 000 forint/hó 
b) 50 001-75 000 forintig 3 000 forint/hó 
c) 75 001-95 000 forintig 2 000 forint/hó,
2020. március 1 napjától a jövedelem határok:
A támogatás mértéke az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem alapján:
a) 0-60 000 forintig 5 000 forint/hó 
b) 60 001-80 000 forintig 3 000 forint/hó 
c) 80 001-120 000 forintig 2 000 forint/hó,
de nem lehet több mint a benyújtott közüzemi számlák összege a pénzben 
nyújtott támogatás esetében. A természetbeni/előre utalós/támogatás 
esetében az itt meghatározott összeg.
A veszélyhelyzet kihirdetésének napjától 2020. március 11-től a lejáró 
közüzem díjtámogatásokról szóló határozatok érvényességi idejét a ve-
szélyhelyzet megszűnését követő 30. napig rendeletben polgármesteri 
hatáskörömmel élve meghosszabbítottam.

A fogyasztási egység számítása:
A támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a ház-
tartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol
a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyen-

ként 0,8,
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
Amennyiben  a háztartás felnőtt tagja magasabb összegű családi pót-
lékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy családban élő 
kiskorúra tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak a 
figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik. Ha a háztartásban gyerme-
két egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot és a nevelőszülőt 
- él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
Kérem Önöket, hogy a megváltozott fogyasztási egységre jutó jövedelem 
alapján, amennyiben jogosultak a támogatásra vagy kedvezőbb kategóriá-
ba esnek, akkor nyújtsanak be kérelmet. Kérelem a polgármesteri hivatal-
ban igényelhető ügyfélfogadási időben.

Szántó Zsolt polgármester

Tájékoztató Közüzemi díj támogatás változásáról
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Tiszabercel Község Önkormányzata a Terület és Településfejlesztési 
Operatív Program keretén belül TOP-2.1.3-16 jelű, Települési Környezetvé-
delmi Infrastruktúrafejlesztések tárgyú felhívásra pályázatot nyújtott be. 
Az önkormányzat támogatási igényét pozitív elbírálásban részesítette a 
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító 
Hatóság.
A TOP-2.1.3-16-SB2-2019-00002 azonosítószámú „Tiszabercel köz-
ség belterületi vízrendezés I. ütem” elnevezésű projekt keretében 
településünkön a Fő utca és a Kossuth utca  egy részének bel- és 
csapadékvízvédelmi rendszerének kiépítése valósul meg. 
Az elnyert támogatás összege: 266 313 954 Ft, amelyet az Európai 

Regionális Fejlesztési Alap és 
Magyarország költségvetése 
társfinanszírozásban biztosít.
A támogatás intenzitása: 100 %
A pályázat célja a településen 
bel- és csapadék-vízvédelmi 
rendszerének kiépítése által az ott 
élők életminőségének javulása.
A lakosság életminőségének javítását szol-
gáló fejlesztések 2022. szeptember 30-ig valósulnak 
meg.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy Tiszabercel Község Önkormányzata támogatást nyert a Belügyminisztériumtól a Folyóvíz Program kere-
tében a lakosság életkörülményeinek javítása, lakhatási problémák enyhítése céljából, „fapados” fürdőszobák kialakítására. A „fapados” fürdő-
szobák a hátrányos helyzetű lakosság által lakott, komfortnélküli ingatlanokban kerülnek kialakításra. A fürdőszobák kiépítését végző kivitelező 
közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztásra. Az építési munkák 2020. szeptember elején elkezdődtek. Azon ingatlanok esetében tudtuk 
megkezdeni a beruházást, amely ingatlanoknál a tulajdoni viszonyok tisztázottak voltak, illetve ahol az ingatlan tulajdoni lapján az épület is feltűn-

tetésre került.
A Belügyminisztérium, mint Támogató feltételként 
írta elő a Támogatói Okiratban, hogy támogatás 
elszámolásához csatolni szükséges a fejlesztéssel 
érintett ingatlan rendezett tulajdoni lapját. A rende-
zett tulajdoni lap fogalma a Támogatóval tisztázásra 
került. A Támogató válasza alapján a „rendezett tu-
lajdoni lap” azt a jogilag rendezett állapotot jelenti, 
amikor az ingatlanon természetben megtalálható 
épület is megjelenik az ingatlan tulajdoni lapján, 
azaz megtörtént az épület feltüntetése az ingat-
lan-nyilvántartásban. A válasz alapján tehát azon 
ingatlanok vonatkozásában, amely tulajdonosával 
az önkormányzat korábban megállapodást kötött, 
azonban az ingatlannyilvántartásban az ingatlan 
nincsen feltűntetve, a fürdőszoba kiépítésére az ön-
kormányzatnak nincsen lehetősége. 

Szántó Zsolt 
polgármester

1. A Belügyminisztérium támogatásával valósulhatott meg a Vásártér utca felújításának 2. üteme. Az elnyert 
támogatásból 550 fm hosszban újítottuk fel az utcát a beruházás összköltsége 19.161 eFt volt, melyhez 
14.924 eFt pályázati támogatást nyertünk, a fennmaradó 4.237 eFt-ot az önkormányzat saját forrásból 
biztosította.

2. Közfoglalkoztatásban az elmúlt évhez hasonlóan alakult a foglalkoztatottak létszáma, átlagosan 90 fő. Az 
egyes programokban megfogalmazott célok, feladatok a tervek szerinti ütemezésben haladnak. A mező-
gazdasági START programon belül sikerült lecserélnünk a régi MTZ traktorunkat egy új MTZ traktorra. A 
régi traktorunkat a vásárláshoz szükséges saját erő biztosításához értékesítettük. 

3. A Magyar Falu program keretein belül elnyert támogatás segítségével tovább fejlesztjük az Mesevár Óvoda 
udvarát. Az udvaron új játszótéri eszközök kerülnek elhelyezésre, új kerítés épül az udvar köré, kerékpártá-
roló kerül kialakításra, valamint egy bicikliút kerül kiépítésre az udvaron, melyet kismotorral, futóbiciklivel 
tudnak használni a gyerekek. A beruházás összköltsége 4.959.059 Ft, melyre 100 %-os támogatást kaptunk.

4. Megújításra, fejlesztésre kerül a Teleház épülete is. Az épület évek óta szolgálja a települést és a civil 
szervezeteket. A jelenlegi fejlesztés révén kialakításra kerül egy házasságkötő terem, bővítve lesz mosdó 
helyiséggel, valamint felújításra kerül a teljes épület.  A beruházás összköltsége 33,5 MFt lesz, melyet 3 
forrásból (Magyar Falu Program, LEADER, és önkormányzati saját forrás) tudunk finanszírozni. Magyar Falu 
programon belül 15 M forint támogatást kaptunk, a LEADER pályázaton 9.6 MFt-ot, míg a fennmaradó közel 
9 millió forintot saját forrásból fizetjük ki.

Megkezdődött a Folyóvíz Program megvalósítása

BESZÁMOLÓ PÁLYÁZATOKRÓL
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2020. június 12-én 20.00 óra körül Tiszabercel területét orkán erejű szél, 
és özönvízszerű esőzés érte el. A vihar következtében számos lakóépü-
let megrongálódott. A vihar fákat csavart ki. Az áramellátás a település 
jelentős részén megszűnt, ugyanis a vihar, illetve a vihar által letört és 
kidőlt fák a villanyvezetéket leszakították.
2020. június 12-én 20.00 órától Tiszabercel Község közigazgatási terüle-
tére védelmi készültséget rendeltem el, ugyanis a vihar következtében 
kialakult súlyos helyzetre tekintettel a további károk megakadályozása 
érdekében a védelmi készültség elrendelése szükségessé vált. A védel-
mi készültség biztosítása az alábbi intézkedések meghozatalát jelentet-
te:
• A lakosság tájékoztatását a további károk megelőzése érdekében te-

endő intézkedésekről, feladatokról.
• A károsodott épületek további beázásának megakadályozásához 

szükséges védekezési anyagok azonnali beszerzését.
• A kijelölt személyek irányításával védekezés haladéktalan megkezdé-

sét.
A védelmi készültség elrendelésére a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. tör-
vény 14.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján nyílt lehetőség. 
2020. június 12-ei éjszaka folyamán, illetve 2020. június 13-án a véde-
kezésben, és kárfelszámolásban részt vettek az alábbi tűzrendészeti 
szervek:
• Kisvárdai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság
• Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság
• Ibrányi Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság
• Nagyhalászi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
• Rakamazi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
A tűzoltók segítségével került sor több lakóépület tetőszerkezetének és 
födémének fóliázására, illetve a vihar által kicsavart, vagy kidöntött fák 
összevágására.  A Tűzoltók oltották el a Rákóczi u. 15. szám alatti pajta-
épületben, villámcsapás miatt keletkezett tüzet is.
A védekezési készültség megszűntetésére 2020. június 18-án 17 órától 
került sor, ugyanis ezen időpontra sikerült szinte minden lakóingatlanon 
a védekezési feladatokat teljeskörűen ellátni. 
29 lakóingatlanban történt sérülésről érkezett Önkormányzatunkhoz be-
jelentés.
4 önkormányzati ingatlan sérült meg az ítéletidőben, melyek helyreállítá-
sához az épületekre kötött biztosítások nyújtottak fedezetet.
A védekezési költségek (fólia, tetőléc, szeg, veszélyes hulladék meg-
semmisítés) megtérítésére közel 600.000 Ft összegű támogatás elnye-
résére irányuló pályázatot nyújtott be önkormányzatunk. A lakosság 
tulajdonában áll lakóingatlanok helyreállításához nem lehet központi vis 
maior támogatást igényelni.
A bejelentéssel összefüggésben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltsé-
gének munkatársai háromszor tartottak helyszíni szemlét. A harmadik 
helyszíni szemlét a Magyar Államkincstár, és a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Kormányhivatal munkatársaival közösen tartották.
A viharkárral sújtott lakosság támogatása érdekében pénzgyűjtő ak-
ciót szerveztünk, melynek keretén belül 4 magánszemély részéről, és 
a Tiszaberceli Református Egyházközség részéről érkezett támogatás 
170.500 Ft összegben az önkormányzat számlájára. A felajánlott támo-
gatás összegének elosztásáról a Képviselő-testület a hatályos szociális 
rendeletben foglaltak szerint döntött. A Magyar Református Szeretet-
szolgálat, a Bujért Közösen Egyesület, a Máltai Szeretetszolgálat és a 
Hetépker Kft. közvetlenül nyújtott támogatást a viharkárban érintett sze-
mélyek részére.
Mind a lakosság, mind a helyi vállalkozók, egyházak, az önkormányzat 
dolgozói segítőkészségükről tettek tanúbizonyságot, ugyanis nélkülük, 

az ő segítségük, türelmük nélkül nehezen lett volna áthidalható ez az 
időszak. A település lakosságának összefogása, segítőkészsége a nehéz 
helyzetben nagyon fontos.
Sajnos a vihar által okozott kár világossá tette, hogy ajánlott mindenki-
nek áttekinteni a lakásbiztosítását, és aki nem rendelkezik vele, célszerű 

megkötni annak érdekében, 
hogy ilyen, vagy ehhez ha-
sonló természeti csapások 
esetén a biztosító által fize-
tett összegből tudják a kelet-
kezett kárt helyreállítani. Saj-
nos az önkormányzatoknak 
nincsen arra lehetőségük, 
hogy saját forrásból, vagy 
központi támogatás segít-
ségével a keletkezett károk 
helyreállítását biztosítsák.

Szántó Zsolt 
polgármester

ÍTÉLETIDŐ TISZABERCELEN
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A 2019/2020-as tanterv a váratlan fordulatok, rendkívüli események és 
újítások éve volt iskolánkban. Az utóbbi években több pedagógus is 
távozott az intézményből, így a tantestület létszáma jelentősen lecsök-
kent. Az oktató- nevelőmunkát 10 állományban levő, 6 áttanító és 1 óra-
adó kolléga segítségével láttuk el, biztosítva így a szakos ellátottságot. 
Szeptemberben 1-4. évfolyamon bevezettük a Komplex alapprogramot, 
melynek célja a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésére irá-
nyul, valamint a „Tanítsunk Magyarországért” program keretében egye-
temi hallgatók mentorálták hetedikes diákjainkat. Ezek a programok a 
következő tanévben is folytatódnak.
Alig kezdtük el a tanévet, amikor Hegedüs Zoltán tagintézmény vezető 
lemondása miatt vezetőváltásra került sor. Gencsiné Kató Irén látja el a 
tagintézmény vezetői feladatokat.
Tanév elején azt is megtapasztalhattuk, hogy milyen nehéz a megüre-
sedett álláshelyeket betölteni, és a hozzánk érkező pedagógusokat 
megtartani, ha a tanulók az oktató-nevelőmunka ellehetetlenítésére 
törekednek. Azért, hogy a tanulók fegyelmezettségi szintjét növeljük, 
ami várhatóan a tanulmányi munkában is pozitív változást eredményez, 
december elején 40 olyan családot szólítottunk meg a Szülői Fórumra, 
akiknek gyermekeivel kapcsolatosan gondok merültek fel az iskolában.
Örömre ad okot, hogy a rendezvényt követően, melyen hivatalos szer-
vezetek vezetői, képviselői és polgármester úr is jelen volt, sok esetben 
tapasztaltunk javulást a gyermek magatartásában, tanulmányi előme-
netelében, de még nem lehetünk elégedettek. Továbbra is azt kérjük a 
szülőktől, hogy az ellenőrzés, számonkérés otthon is folyamatos, rend-
szeres legyen, és hogy a szükséges felszerelések meglétére figyeljenek 
oda, mert ez is elengedhetetlen az iskolai munkához. 
Ünnepek, rendezvények a tanév során:
Október 1-jén az Idősek napján verssel köszöntöttük községünk 
szépkorú lakosságát az ebédlőben megrendezett községi ünnepségen.
Október 6-án iskolarádión keresztül emlékeztünk meg az Aradi vérta-
núkról, majd október 22-én az 1956.október 23-ai forradalom és sza-
badságharcról. Iskolánk tanulói mindkét megemlékezésre egy felemelő 
és kegyeletteljes műsorral készültek. Felkészítő nevelőjük: Kovácsné 
Bacskai Mária tanárnő volt. A hősök tiszteletére gyertyát gyújtottunk 
a faliújság előtt.
November 27-én karácsonyi kézműves foglalkozást tartottunk, melyre 
a szülőket is meghívtuk. Közösen készítettünk díszeket, ajándékokat, 
zsákbamacskát (ez a legnépszerűbb). Az elkészített tárgyakból karácso-
nyi vásárt rendeztünk. Ilyenkor jelképes összegért áruljuk a saját kezű-
leg készített csecsebecséket. A befolyt összeget a DÖK rendezvényeire 
fordítjuk.

December 6-án minden osztály a saját termében várta a Mikulást. Az 
alsó tagozatosok versekkel, dalocskákkal köszöntötték a télapót. A fel-
sősök klubdélutánt szerveztek.
A téli szünet előtti utolsó napot igyekeztünk meghitté tenni. A 4. osztály 
tanulói felelevenítették a Betlehemi szokásokat, s kántálásukkal végig 
járták az alsó és a felső tagozatos osztályokat. 
Január 22-én, a Kultúra Napján Kölcsey Ferencre és nemzeti imádsá-
gunkra, a Himnuszra emlékeztünk az iskolarádión keresztül, és az osztá-
lyokban egy tanórán ismert verseket mondtak el a gyerekek.

Február a farsang ideje. Idén is megtartottuk télbúcsúztató mulatságun-
kat. Míg az első osztály egyéni jelmezben vonult fel, addig a többi osztály 
csoportos jelenetet adott elő. Így volt Tűztánc (2.o.), Limbó-hintó (4.o.), 
Modern tánc (3.o., 5.o., 7.o.), Pancser Fc, A folytatás (6.o.), Szalagostánc 
(8.o.). Igazán színvonalas, jó hangulatú délutánra emlékezhetünk vissza. 
Természetesen volt tombola, tánc, büfé.

Rovatvezető:
Kerekes Jánosné

„Tanuljátok szeretni a könyvolvasást,
Amely tudóssá teszen benneteket

Fáradtság nélkül gyönyörűségesen.”
(Bethlen Miklós)

A mi
NAPLÓNK

Iskolai hírek



92020. október

Nagy izgalommal készültünk az 1848-as forrada-
lom és szabadságharc méltó megünneplésére, 
de sajnos a Covid-19 járvány miatt már nem 
tudtuk előadni műsorunkat.
Március 16-tól felborult a megszokott menetrend, 
az oktatási intézményeket is nagy kihívás elé állította a 
járványhelyzet miatti óvintézkedések bevezetése.
Új munkarendben, tantermen kívüli formában kellett 
folytatni az oktatást. Iskolánk leginkább offline módon 
(papír alapon) közvetítette tanulói felé a tanulási tar-
talmakat, hiszen nagyon sokan nem rendelkeznek 
digitális hozzáféréssel. 
Szeretnénk köszönetet mondani azoknak a szü-
lőknek, akik együttműködtek velünk, hozták- 
vitték lelkesen a leckét, és odafigyeltek gyer-
mekeik otthoni felkészülésére. Persze voltak, 
akik kezdetben vakációként értelmezték az 
új tanrendet és csak többszöri figyelemfel-
hívást követően értették meg, hogy a fel-
sőbb évfolyamba lépéshez legalább a mini-
mális követelményszintet teljesíteni kell. A 
pedagógusok igyekeztek olyan módszerekkel 
kidolgozni az eljuttatott tananyagot, ami megkönnyítette az otthoni 
tanulást. Különösen a szorgalmat, az akaratot, igyekezetet értékeltük, ezzel is 
motiválva a diákokat. 
Tanév végén teljesülhetett nyolcadikosaink vágyálma, szűk körben ballagást 
szervezhettünk végzőseink számára. Igyekeztünk emlékezetessé tenni diák-
jaink számára ezt a napot, hisz fontos mérföldkő ez minden végzős életében. 
A meghívójuk hátoldalán lévő idézettel kívánunk nekik sok sikert, kitartást, s 
találják meg az életben a helyüket!

„Azért vagy itt, hogy mindent láss, 
Hogy értsd a szót, olvasd az írást. 

Azért vagy itt, hogy mindent megtanulj,  
Hogy az égbe szállj, 

Nehogy a porba hullj.” (Ákos) 

Hegedüsné Leskó Viktória osztályfőnök

Mire megjelenik az újság, már megkezdtük a 
2020/2021-es tanévet. Tanulói létszámunk 121 fő. 10 

fő pedagógus, 7 áttanító és 1 óraadó nevelő oktatja 
az idén a diákokat. 2 fő pedagógiai asszisztens és a 

Községi Önkormányzat jóvoltából 3 fő segíti a minden-
napi munkánkat. Biró Krisztina személyében új kolléganőt 

köszönthettünk. 
A koronavírus okozta járvány miatt járványügyi intézkedé-

seket kellett bevezetni iskolánkban is. Ezért tiszte-
lettel kérünk minden szülőt, hozzátartozót, hogy 
vegyék figyelembe a felhívásokat és a saját és 
gyermekük védelmében tartsák is be! Köszönjük!

Iskolánk minden tanulójának kívánok jó egészsé-
get, kitartást, képességeikhez mérten jó jegyeket, 

vidám beszélgetéseket és együttléteket! Dolgozóinknak sok erőt, türelmet, 
egészséget és természetesen messzemenő optimizmust!

Kerekes Jánosné, 
pedagógus

Tiszabercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy a 2020/21-es nevelési-, oktatási év tanévkezdés terheinek enyhí-
tése érdekében az alábbi támogatásokat biztosítja:
1.) Az óvodai nevelésben résztvevő Tiszaberceli állandó lakcímmel 

rendelkező gyermekek részére 5.000,- Ft pénzbeni támogatást biz-
tosít. A település óvodájába járó Tiszaberceli állandó lakcímmel 
rendelkező gyermekek részére további 10.000,- Ft/fő természetbeni 
támogatást biztosít, melyből a szakmai és szociális szempontokra 
tekintettel az óvodavezetője vásárolja meg a szükséges eszközöket.

2.) Az általános iskolai oktatásban nappali tagozaton részt vevő 
Tiszaberceli állandó lakcímmel rendelkező gyermekek részére 
10.000,- Ft/fő pénzbeli támogatást, és ezen felül a településen 
működő általános iskola tagintézményébe nappali tagozaton járó 
Tiszaberceli állandó lakcímmel rendelkező általános iskolás gyer-
mekek részére további 3.000,- Ft/fő összegű természetbeni jutta-
tást biztosít. A természetbeni juttatás terhére a Bessenyei György 
tagintézmény vezetője a szakmai és szociális szempontokra tekintet-
tel vásárolja meg a szükséges eszközöket.

3.) Tiszaberceli állandó lakóhellyel rendelkező középfokú oktatási in-
tézményben és a felsőfokú oktatási intézményben tanuló nappali 
tagozatosok számára (magántanuló kivételével) 20.000,- Ft/fő rend-
kívüli települési támogatást biztosít pénzbeli ellátás formájában.

A településen működő köznevelési intézményekben nevelésben/okta-
tásban résztvevő gyermekek számára a támogatás megállapítása hiva-
talból történik, az adott intézmény igazolása alapján. A szülőnek/gyám-
nak - ezen gyermekekre tekintettel - kérelmet nem kellett benyújtani.

A kérelmek benyújtási határideje más településen működő óvodába, ál-
talános iskolába járó gyermekekre vonatkozóan 2020. szeptember 30-a, 
a  közép és felsőfokú oktatási intézményekben tanuló nappali tagozato-
sok számára 2020. október 12-e volt.
A kérelmek elbírálását követően a kifizetés időpontjáról hirdetményen 
és a www.tiszabercel.hu honlapon tájékoztatjuk Önöket.

Tiszabercel Község 
Önkormányzata

Gyermekek és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán 
tanuló fiatal felnőttek tanévkezdési támogatása 
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Óvodánkból is szárnyat bontottak és kirepültek 
a nagycsoportos gyerekek. Elindulnak megis-
merni Betű ország száz csodáját, rácsodálkoz-
ni a sok új titokra. 
A 2019-2020-as nevelési év nem rendhagyó 
módon fejeződött be. Minden óvodapedagó-
gus azon töprengett, mikor és hogyan lehetne 
a megszokott módon, de mégis szebbé, a gyer-
mekek számára emlékezetessé tenni az óvo-
dai ballagást. Hiszen egy korszak lezárult a hat 
éves gyermekek számára és fontosnak tartot-

tuk, hogy el tudjanak búcsúzni az óvodájuktól, 
a barátságos csoportszobájuktól, társaiktól és 
mi is átölelhessük őket búcsúzáskor. Óvodánk 
folyosóját, udvarát, meghitt csoportszobáját 
igyekeztünk szebbé varázsolni, kivirágoztatni, 
ünnepélyesebbé tenni. Ez a nap csak róluk 
szólt, különleges és megismételhetetlen volt. 
A helyzetre való tekintettel zártkörű ballagást 
rendeztünk, az érdeklődők élő adásban láthat-
ták a műsort. Évzárói műsorunk dalos játékok-
ból és népi táncból tevődött össze. Az óvodai 

búcsú versek sem maradhattak el, bizony vol-
tak meghatott, elcsukló hangon, összeszorult 
torokkal elhangzó verselések, mert el kellett 
válnunk egymástól. 
Kívánom, hogy minden elsős kisiskolás érezze 
jól magát az új osztályteremben, a tanító néni-
vel, legyen öröm mindenki számára a tanulás.

„Megtanulnak betűt vetni
A tétova kis kezek:

Csengő-bongó szép szavakkal
Telnek majd a füzetek”

A nyár folyamán élményekkel gazdagodtak az óvodába járó gyerme-
kek. Az óvodapedagógusok igyekeztek számukra olyan tevékenysége-
ket, programokat szervezni, amelyek különlegessé tették a rendkívüli 
helyzet ellenére is a mindennapokat. A gyermeknap alkalmából a gyer-
mekek kipróbálhatták az Ovi-foci program által biztosított focilabdákat, 
kapukat és igazi mezeket. A  csapatokat alkotva nagy csatákat vív-

hattak a gyerekek. A fárasztó mérkőzések, versenyek után vidáman 
fogyasztották el a hűsítő jégkrémet. Az esélyteremtő program keretén 
belül tanár bácsi érkezett az óvodásokhoz, aki izgalmas sorversenyek-
kel színesítette a napot. A születésnapok megünneplése a nyáron sem 
maradhatott el, örömmel köszöntötték társaikat, igyekeztek apró kis 
meglepetéseket készíteni számukra. Nagy örömet szerzett a gyerme-
keknek a léggömb-parti.

„A fecskék most elindulnak
- hogy megtegyék a nagy utat -

világoskék levegőben
próbálgatják a szárnyukat”

Óvodai élet
Rovatvezető:

Kárpátfalvi Gabriella

Nyári élmények az óvodában
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Petőfi Sándor: 
Itt van az ősz, itt van újra

Itt van az ősz, itt van ujra, 
S szép, mint mindig, énnekem. 
Tudja isten, hogy mi okból 
Szeretem? de szeretem.

Kiülök a dombtetőre, 
Innen nézek szerteszét, 
S hallgatom a fák lehulló 
Levelének lágy neszét.

Mosolyogva néz a földre 
A szelíd nap sugara, 
Mint elalvó gyermekére 
Néz a szerető anya.

És valóban ősszel a föld 
Csak elalszik, nem hal meg; 
Szeméből is látszik, hogy csak 
Álmos ő, de nem beteg.

Levetette szép ruháit, 
Csendesen levetkezett; 
Majd felöltözik, ha virrad 
Reggele, a kikelet.

Aludjál hát, szép természet, 
Csak aludjál reggelig, 
S álmodj olyakat, amikben 
Legnagyobb kedved telik.

Én ujjam hegyével halkan 
Lantomat megpenditem, 
Altató dalod gyanánt zeng 
Méla csendes énekem.

Kedvesem, te űlj le mellém, 
Űlj itt addig szótlanúl, 
Míg dalom, mint tó fölött a 
Suttogó szél, elvonúl.

Ha megcsókolsz, ajkaimra 
Ajkadat szép lassan tedd, 
Föl ne keltsük álmából a 
Szendergő természetet.

Kedves Olvasó! 
Örömmel tájékozta-
tom Önöket, hogy 
januárban új bútort 
kapott könyvtárunk. 
A falak mentén vé-
gig futó új könyves-
polcok , és a kiala-
kított gyerek sarok a 
hívogató babzsák te-
szi még otthonosab-
bá könyvtárunkat.
Februárban lelkesen készültünk az iskolás farsangra. 
Közösen készítettünk a gyerekekkel álarcot és szem-
üveget. Az alsó tagozatosok lelkesen és több alkalom-
mal voltak a foglalkozásokon.
Papírszínházas előadás volt 03.13-án. A gyerekek ma-
guk adták elő – olvasták - Hamupipőke történetét tár-
saiknak.
Március 15-én kézműves foglalkoztatást tartottunk. 
Nagy volt a lelkesedés, precíz, ügyesen elkészített 
alkotások kerültek ki a gyerekek kezei közül. Zokni-bá-
bot is készítettünk, ami egy kicsit nehéznek bizonyult. 
Vetítéssel segítettük a kézműves munkát. Egy-egy fá-
zisnál megálltunk és átbeszéltük. A kicsi kezek az ele-
jén nehezen használták a tűt, cérnát. Az eredménytől 
függetlenül jól érezték magukat a könyvtár falain belül.
Ez volt az utolsó alkalom, amit együtt töltöttünk el.  
Március 16-án megszűnt a könyvtár-látogatás a ve-

szélyhelyzet kihirdetése miatt. Belső munkákat,  fel-
adatokat láttunk el a bezárás időszaka alatt.
Kaptunk új könyveket, amivel könyvtárunk állománya 
gazdagodott. Kicsik és nagyok egyaránt válogathatnak 
közülük. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt tudok sok 
érdekes könyvet ajánlani. 
Gyerekeknek:
Berg Judit: Tökmagok Afrikában / könnyen olvasható, 
egyszerű, rövid történet gyerekeknek.
Tea Stilton: Az Óceán gyermeke / A kis újságíró csapat 
egy fiúnak segít hazajutni az óceán mélyére.
J.K. Rowling: Harry Potter / Az izgalmas sorozat több 
kötete is várja az olvasókat.
Felnőtt olvasóknak:
Dr. Csernus Imre: A fájdalom arcai /”Önmagamban el-
fogadtam a jót és a rosszat is”/
Cesar Millan: Rövid útmutató a boldog kutyához / Ku-
tya tartóknak hasznos tanácsok./

Somaiya Daud: Mirage /”Ez a könyv 
egyszerre igéző és veszedelmes”/
Kristina Mc Morris: Pénzzé tett gyer-
mekek / A nyomor lehetetlen dönté-
sekre kényszerít/
Kérem, szemezgessenek az új könyvek 
között és keressék fel intézményünket 
egy jó olvasnivalóért egy jó beszélge-
tésért. „ Minden jó könyv egy-egy ta-
nítója a nemzetnek.” /Gárdonyi Géza /

Hullár Lajosné

Könyvtári 
lapozgató

Rovatvezető:
Hullár Lajosné

A Berczeli Napló

Vers 
Mindenkinek

rovata
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Egyesületünk tavaszra és nyárra tervezett programjai az ismert okok miatt elmaradtak, ezért bővebb beszámolót 
nem tudok megosztani az olvasókkal.  Téli összejöveteleink – Diótörős esték, Csigacsinálós esték- sikeresek voltak, 
tucatnyian gyűltünk össze hétfő esténként, hogy ne csak a szánk járjon, hanem a kezünk is. Ezúton is köszönjük az 
Önkormányzatnak, hogy a Teleház kistermét a rendelkezésünkre bocsátották, mint ahogy itt köszönjük meg az Önkor-
mányzat anyagi támogatását is, amit egy Duna-kanyari kirándulás buszköltségére fordítunk. Őszre színházlátogatást, 
irodalmi előadó-estet tervezünk, a megvalósítás nem rajtunk múlik.    Száraz Lászlóné

Az Együtt Tiszabercelért Egyesület háza tájáról:

Csigatészta készítős esték

Diótörős esték

Biciklis turistaTavasz kisasszony

Hosszabb időszakot átfogó visszatekintésünk a következő: Feb-
ruárban megrendeztük a hagyományos Máté-ulti versenyünket 
majdnem hatvan résztvevővel. Harmadszor, immár végleg el-
nyerte a kupát kisvárdai jó barátunk, Mészáros Károly. (Most az-
tán gondoskodhatunk új, évenként más-más győzteshez kerülő 
vándorserlegről!- amit örömmel teszünk!) Nem maradhatott el a 
disznóölős baráti összejövetel sem, ahol nemcsak a tagokat, a 
kitartó, támogató feleségeket, hanem az egyesületet bármilyen 
módon támogató szponzorokat is vendégül láttunk. Remek, jó 
hangulatú események ezek, ahol számot adunk az éves munkáról, 
és megmozgatjuk egy kicsit az asszonyok fájós ízületeit, eszmét 
cserélünk az ulti-játék rejtelmeiről. Még az utolsó percben a zár-
lat előtt lebonyolítottuk az országos bajnokság Keleti régiójának 

első fordulóját. Ezután hosszú csend 
következett, a Teleház átalakítá-
sa miatt az edzéseket sza-
badtéren, filagóriákban, 
kényelmesen berende-
zett melléképületben 
tartottuk. Elma-
radt a Tisza-parti 
Ulti-party is, ami 
mindig egy sokak 
által várt esemény 
szokott lenni. Nyár 
közepén az orszá-
gos elnökség úgy döntött, hogy a további selejtezőket sűrít-
ve, gyakoribb időközönként bonyolítják le, aminek a végeredmé-
nye az lett, hogy az összesített pontszámok alapján az országos 
elődöntőbe jutott Gégény Tamás, és az egyesület vezetője, jó-
magam. A sport-ultin, és a csapatbajnokságon nem értünk el 
jó eredményeket, többen visszaléptek a megmérettetés elől a 
vírushelyzet miatt. A Magyar Falu program keretében pályázatot 
adtunk be eszközbeszerzésre. Köszönjük az Önkormányzat anyagi 
támogatását, amelyet a Házibajnokság lebonyolítására haszná-
lunk majd fel.

Száraz László 
egyesületi elnök

Hírek a Szabadidő Egyesület életéből
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Visszatekintő a 2019. évi rendezvényekre
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,,Búcsúzik az ősz a nyártól.’’
,,Búcsúzik az ősz a nyártól” hallom a Dankó- 
rádióból a csodálatos nótasort, ami máris 
megadta gondolataim indítóját.
Igen, vége a nyárnak, annak a különös idő-
szaknak, amely eddigi életünk soha nem látott 
helyzeteit, körülményeit, szorongásait, aggo-
dalmait hozták.
Szokatlanul beleszólt a megszokott, a már-már 
hagyományossá váló egyesületi életünkbe. A 
tavaszvárás, március közepétől szomorúvá 
lett a koronavírus jelenléte már ténnyé vált A 
kokárdás ünnepünk is a média körébe tessé-
kelt bennünket, nem beszélve a közösségi élet rendezvényeiről, készülő-
dés a megyei kulturális napokra, megyei nyugdíjas találkozóra, a Tisza-
parti nagyszabású rétközi találkozóra, a kirándulásokra.
Maradt a fegyelmezett alkalmazkodás, a maszk-viselése, családtagjaink 
és önkormányzatunk gondoskodó szándéka, a református egyház, meg-
jelenő lapjának, a Bércnek vigasztaló és reményt keltő sorai.
A falu legidősebb lakói sem emlékeznek olyan viharos napra, mely „szu-
percellás’’ jelenségként érte el Bercelt a 
nyár közepén.
Hatására „földig hajoltak a nyárfák ’’a 
Tisza-parton „írta’’a Kelet Magyarország, 
a faluban legendás diófák, fenyőfák, gyü-
mölcsfák, lakóházak és melléképületek 

váltak áldozattá, nem beszélve a határ és ve-
teményes kertek növényeiről.
Tiszabercelt szorgos, dolgos emberek lakják. 
60 éve lakom itt, tapasztalataim ezt bizonyít-
ják.
A hajdani rakodóudvaros telkekből virágos 
udvarok, megmunkált ültetvényesek lettek, 
melyeket nyugdíjasaink rendszeretete, fárad-
ságos munkája óv és véd.
A nyári esős, szeszélyes időjárás dupla erőt 
igényelt, s bizony jó lett (lenne), ha legalább a 
fűkaszálást valamiképpen szervezetté lehetne 
tenni.

Igen, vége a nyárnak,- csodálom a sokszínű őszirózsát – kedvenc virágo-
mat, szívesen bámulnám hetekig még.
Milyen jó, hogy tudtunk élni egy néhány lehetőséggel, amire szívesen 
fogunk emlékezni. Jó volt és derűs március 10-én a vidám nőnap farsan-
gi jellemzőkkel és a nyár közepén a Miló Annáék parkosított kertjében a 
„főzőcske ’’, a nagyszerű név – és születésnapi rendezvény.

Bár kevesebben voltunk, mint máskor, 
de örültünk, hogy maszk nélkül, felszaba-
dultan köszönthettük egymást és kedves 
vendégeinket. Köszönjük a segítőink és 
patronálóink munkáját, támogatását.

Beszéljenek a képek!

Elővigyázatosságra kötelez valamennyiünket 
a fokozódó járványhelyzet.
Tervezni nem tudunk pedig, a szatmári ki-
rándulás már a küszöbön volt. Önkormány-
zatunk anyagi támogatása lehetővé tette 
volna, hogy egy napos buszutat beütemez-
zünk. A napokban szívesen jönnénk össze 
egy szabadban rendezett „szalonnasütésre 
’’, reméljük, hogy megvalósítható.

Szerencsére többen részt vettünk aug. 20 
–án a kenyérnapi ünnepségen, ahol feltöl-
tődhettünk a szép kis műsor felemelő pilla-
nataival.
Várjuk az Idősek Napját, a nyugodalmasabb 
őszi napokat. Szervezetten egyesületünk is 
szeretne ünnepelni, köszönteni a névnapo-
sokat és a jubiláló házaspárokat.

Zsíros Antalné

A Tiszaberceli Nyugdíjasok
Egyesületének hírei, eseményei

Nyugdíjas élet
Rovatvezető: Zsíros Antalné 

egyesületi elnök
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Tisztelt Tiszaberceli Szépkorúak!
Sokszor felmerül a kérdés ki időskorú?
Az öregedésnek - mint változásnak – számos biológiai, szociális 
és pszichés összetevője van. Ezek a változások az ember fizikai 
képességeit, társadalmi pozícióját, és önmagáról alkotott képét 
érintik. Nem köthetők pontos életkorhoz, a változások személyen-
ként nagy egyéni különbségeket mintáznak, melynek genetikai, 
személyiségbeli és társadalmi okai lehetnek, de az adott történel-
mi kontextus is befolyásolja őket.
A mai köznapi gyakorlat talán legjobban a nyugdíjba vonuláshoz 
köti az időskort.
Az életnek ezen szakaszában a bölcsesség, a tapasztalat, a fi-
atalok iránti szeretet, felelősség, gondoskodás, egymásra való 
odafigyelés teljesedik ki. Ezeket a tulajdonságokat a tízéves még 
nem tudja, a húszéves nem érti, a harmincas már kezdi érteni, de 
nincs rá ideje. A szép korba bele kell érni, és ha már rendelkezünk 
ezekkel az értékekkel, akkor arra is képesek vagyunk, hogy az utá-
nunk jövő generációknak megmutassuk, miként kell bánni velük 
családunk, nemzetünk érdekében.
Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul 
veszi: a világ nem vele kezdődött. Az idősek építették számunk-
ra azt a jelent, amelyben a mi generációnk egy újabb nemzedék 
jövőjét alapozhatja meg. E folyamat felelőssége mindannyiunkra 
vonatkozik.

Képviselő-testületünk és a magam nevében tisztelettel köszön-
töm településünk időskorú lakóit és kívánom, hogy jó egészség-
ben a családjuk, az Önöket körül vevők szeretetében találják meg 
azt, ami Önöket élteti és feltölti.

„ A fiatalság mércéje nem az életkor, 
hanem a szellem és a lélek állapota. 

Csak az öregszik meg, aki lemond eszményeiről.
Az évek múlásával ráncossá lesz az arcod, 

de ha kialszik benned a lelkesedés, 
akkor a lelked ráncosodik meg.
Az ember - akár tizenhat éves, 

akár hatvanhat - csodára szomjazik, 
elámul a csillagok örökkévalóságán, 
a gondolatok és a dolgok szépségén. 

Olyan fiatal vagy, mint reményeid, 
olyan öreg, mint kétségeid.

Olyan fiatal vagy, mint önbizalmad, 
olyan öreg, mint félelmed. 

Fiatal, mint hited, 
öreg, mint csüggedésed . 

Fiatal vagy, amíg befogadod a szépség, 
az öröm, a merészség, a nagyság, 

az ember, a föld és a végtelenség hírnökeit .”
Albert Schweitzer

Kedves Berceli Időseink!
A Képviselő-testület az Idősek Világnapja alkalmából ebben az évben egyszeri 10.000 Ft összegű támogatást nyújt azon állampolgárok 
részére, akik 2020. évben 63. életévüket betöltik, továbbá állandó Tiszaberceli lakcímmel vagy Tiszaberceli tartózkodási hellyel rendel-
keznek és életvitelszerűen a településen élnek. 
Az Önkormányzat munkatársai mindenkit felkerestek az otthonában, melyről tájékoztatást küldtünk. Amennyiben munkatársaink nem 
találták az időskorúakat otthonukban, úgy lehetőséget biztosítunk a támogatás személyes átvételére Tiszabercel Község Önkormány-
zatánál ügyfélfogadási időben a tájékoztatóban meghatározott időpontig.
Őszinte tisztelettel és megbecsüléssel

Szántó Zsolt  
polgármester

IDŐSKORÚAK KÖSZÖNTÉSE
1991 óta október elseje az idősek világnapja. Tiszabercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hagyományoknak megfelelően 
évek óta ünnepi körülmények között köszöntötte a település időskorú lakóit. Az Önkormányzat az elmúlt évek hagyományait folytatva idén 
is szeretné az idősek iránt érzett tiszteletét és megbecsülését kifejezni. Ebben az évben azonban a járványhelyzetre való tekintettel – egész-
ségünk megóvása érdekében – az Idősek Világnapi ünnepség nem kerül megrendezésre.
A személyes találkozás hiánya miatt a Berczeli Naplón keresztül szeretném gondolataimat megosztani Önökkel.

50 éves házassági évfordulójuk alkalmából

PERE GYULÁNAK és RUTKAI BORBÁLÁNAK,
akik 1970. január 31-én kötöttek házasságot

BÓDVAI MIHÁLYNAK és TOMPA ANNÁNAK,
akik 1970. január 7-én kötöttek házasságot

90 éves születésnapja alkalmából

BORBÉLY ISTVÁNNÉNAK,
aki 1930. április 16-án született

SZÁNTÓ ANDRÁSNÉNAK,
aki 1930. június 19-én született

Gratulálunk!
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Vidáman és jókedvűen kezdtük el a 2020-as 
évet. Megkezdtük a foglalkozásokat és elkezd-
tünk készülődni a farsangi mulatságra, melynek 
idén a Kótaji Idősek Szeretet Otthona volt a szervezője. Lelkes csapa-
tunk egy hagyományos egyszerű tánccal készült, melynek bevonulását 
is nagy tapssal fogadta a több, mint száz fős vendégsereg. Elismeréssel 
kell szólnunk a szervezők munkájáról, akik mindent megtettek annak ér-
dekében, hogy mindenki jól érezze magát. Köszönjük a meglepetéseket, 
a finom előételt, a vacsorát, a játékos-tréfás vetélkedőket, a sok-sok 
tombolát, a táncot. Jövőre folytatjuk! Farsang után hamar elérkezett a 

NŐNAP, ahol Szántó Zsolt polgármester úr köszöntő szavait hallhattuk. 
Verssel és vidám történetek felidézésével szórakoztatta a jelenlévőket 
Eperjesy Ferenc.

Szebbé tette még a napot a tánccsoportunk bemutatkozása. Ezen a 
napon nem maradt el a finom daráskáposzta sem, melyet közösen fo-
gyasztottunk el. Köszönjük a szeretet és tisztelet virágait Polgármester 
Úrnak és a Képviselő-testületnek.

A vidámságunk a jókedvünk ezzel az eseménnyel le is zárult.

A szokásostól eltérően rendhagyó módon köszöntöttük 95 éves születésnapját 
Asztalos Lászlóné Boriska nénit, kívánunk neki jó erőt és egészséget Molnár Ferenc 
üzenetével.

„Minden kis viaszgyertya megtanít arra, hogy egy kis melegért, fényért érdemes 
tövig égni, mert a kis dolgok fénye az, ami bevilágítja életünket.”

Hosszú és nehéz út volt ez idáig, 
a bezártság, a magány senkinek 
sem tesz jót. Minden embernek 
szüksége van a mozgásra, a be-
szélgetésre, a jó kedvű nevetésre. 
Ezért úgy gondoltuk, egymásra 
odafigyelve, kicsit bátrak leszünk 
és összegyűltünk egy kis névnapi 
ünneplésre.
Az újbóli szigorítások bevezetése 
előtt egy közös szalonnasütésre, az 
Intézmény udvarán jöttünk össze.

Továbbra is figyelünk egymásra és 
igyekszünk betartani az óvintézke-
déseket.
Mindenkitől türelmet és megértést 
kérünk mindaddig, míg vissza nem 
térhetünk megszokott életvitelünk-
höz!

Köszönjük!

Gliba Lászlóné 
gondozónő

A kormány a koronavírus terjedése 
miatt veszélyhelyzetet hirdetett.
„Az intézmény idős ellátottjai ne 
hagyják el otthonaikat, személyes 
kapcsolataikat minimalizálják” Fel-
mérés útján tájékozódtunk, kinek 
milyen segítségre van szüksége. 
A nappali ellátás szolgáltatásait 
teljesen felfüggesztették.
A kapcsolattartást telefonon ke-
resztül valósítottuk meg, illetve 
szükség szerint látogattuk ellátott-
jainkat.
Az étkezést kiszállítással biztosí-
tottuk az önkormányzat segítségé-
vel valamennyi ellátottunknak.
Köszönjük Polgármester Úrnak a 
gyors segítségnyújtást, hogy busz-
szal és kocsival biztosíthattuk az 
ételek mielőbbi házhozszállítását. 
Házisegítségnyújtásban  részesülő 
gondozottjainknak is biztosítottuk 
az életvitelének fenntartásához 

szükséges szolgáltatásokat csök-
kentett időtartammal.
Valamint segítséget nyújtottunk a 
rászoruló idős lakosságnak is.
A nehéz és hosszú időszakot egy 
kis könnyebbség követte.
Látogatható lett az intézmény, de 
egyszerre csak a férőhely szám 
50%-a tartózkodhatott az intéz-
ménybe. Így már lehetőség nyílt 
rá, hogy az étkezés biztosítása is 
visszatérjen az eredeti formába és 
a házisegítségnyújtás óraszáma is 
emelhetővé vált.
Az intézmény fertőtlenítése folya-
matos, maszkot, kesztyűt viselünk, 
hőmérőzünk. Foglalkozásokat to-
vábbra sem tartunk, így ellátottja-
ink többsége otthon szorgoskodik, 
készülnek a szebbnél-szebb göm-
bök, könyvjelzők-szalmarózsás 
technikával.

Betekintés a
Területi Iroda

életébe

Születésnapi köszöntés
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GYERMEK NEVE  ANYJA NEVE
Petró László  Bancsók Renáta
Kiss Mária Terézia  Novák Brigitta
Balogh Rubina Maja Bódi Dzsenifer
Tóth Bence Patrik  Boros Vivien
Nagy Ticián  Sipos Dominika Felícia
Pokol Szvetlána Alexandra Bodó Alexandra
Kender Luna  Mátyás Csilla
Katona Miklós  Katona Enikő
Vedres Zoltán István Jónás Olga
Csáki Zsuzsanna Piroska Jakocska Erzsébet
Bódi Noel  Kiss Krisztina Csilla
Szekér Zoé  Hullár Anita
Szabó Csongor  Kató Dóra

GYERMEK NEVE  ANYJA NEVE
Görömbei Vencel  Orosz Letta
Horváth Miklós  Jónás Gabriella
Szendrei Gyula  Aranyi Viola
Lakatos Márk  Kocsis Krisztina
Horváth Zsuzsanna  Horváth Zsuzsa
Vedres Melodi Bella Vedres Dzsenifer
Martinkó Natasa Dalma Balogh Anett
Budai Róbert  Vadászi Renáta
Nagy Noel  Jónás Klára
Papp Hanna Virgínia Horváth Mirjam
Horváth Erika Klára  Lakatos Tamara Diána
Vedres János Junior Aranyi Tünde

ELHUNYTAK
Görömbei Gábor Bercsényi utca
Hegedüs Gyula Bessenyei utca
Czető Imre Esze Tamás u.
Humicskó József Kossuth utca
Zsiros Béláné Kossuth utca
Varga Lajosné Kossuth utca
Nagy Zoltán Petőfi utca
Sánta László Rákóczi utca
Hornyák Ferenc Rákóczi utca
Hornyák József Rákóczi utca
Rózsa János Rózsa utca
Vilmán Lászlóné Táncsics utca
Hegedüs János  Táncsics utca
Lakatos Mihály Vásártér utca
Orosz Mihály Vásártér utca
Kálya László  Vásártér utca
Sebők Lajosné Zrínyi utca

Anyakönyv

SZÜLETETTEK

Humicskó József 71 éves korában 2020. szeptember 30-án elhunyt. Településünk 
lakossága és a Képviselő-testület osztozik a család gyászában.
Humicskó József 2002. október 20-től 2010. október 2-áig volt tagja Tiszabercel Község Ön-
kormányzata Képviselő-testületének. Településünk lakossága bizalmat szavazott neki 2002. 
és 2006. évben, hogy képviselje érdekeit. Aktívan részt vett a település rendezvényeinek 
szervezésében. Tiszabercelért kitüntetést kapott munkájának elismeréseként 2005. évben. 
A civil élet mozgató rugója volt. Alapítója volt a Barátok Tiszabercelért Egyesületnek.
Vezetésével alakult meg a Híd a Jövőbe Egyesület melynek haláláig elnöke volt. Tagként 
további egyesületek munkáját is segítette. Tenni akarása, szorgalma, jó kedve hozzá tarto-
zott településünkhöz.
Kedves Józsi! Kedves Humi! Nyugodj békében!

„Elbúcsúzom, de ott leszek,
Ahol a szél zúg, a nap nevet.

Elbúcsúzom, de itt marad,
Belőlem néhány pillanat.”

  (Henry David Thoreau)

Szántó Zsolt 
polgármester

Az Együtt Tiszabercelért Egyesület tagjai megrendülten vettünk végső búcsút Humicskó József barátunktól, egyesületünk elnökhelyettesétől.
Kedves Józsi! Köszönjük a faluért, a közösségért végzett több évtizedes sikeres munkádat. Köszönjük segítőkészségedet, tenni akarásodat, elveid 
mellett kitartó elkötelezettségedet. Köszönjük hasznos tanácsaidat, csendes humorodat, a Tisza-parti estéket, közös főzéseket, és azt, hogy a 
barátaid lehettünk. 

„Örökre velünk maradsz, őrizzük mosolyodat...”
Száraz Lászlóné

Búcsúzunk Humicskó Józseftől
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A nagy átlagtól eltérő, érdekes emberekről szeretünk megemlékezni. 
Több ilyen élt Tiszabercelen is. Közülük most egyről, BAKOSI PÁLRÓL 
írok. Ezt a kitűnő műszerész embert Budapesten a hazafias hév és te-
hetség az 1956.-os forradalomban való részvételre kötelezte. Nyomdai 
munkába állt Obersovszki Gyulával, ahol az „Életünk” című illegális röp-
lap-újságot nyomtatták és terjesztették. Obersovszki ibrányi illetőségű 
újságíró volt, eleinte ott volt segédjegyző. Bakosi részt vett a forradalom 
bukása után a MUK( Márciusban Újra Kezdjük) röplap terjesztésében is, 
mely nagy veszélyt jelentett az új hatalom számára. Lehet, hogy nem 
egy időben, de mindkettőjüket letartóztatták államellenes összeesküvés 
miatt és halálra ítélték. Palit súlyosabb dologgal is vádolták, gyilkosság-
ban társtettesként való részvétellel. A forradalmi események során egy 
katonatisztet agyonlőttek. Bakosi fabrikált egy egylövetű kis puska töl-
ténnyel működő pisztolyt, amit egyik ismerősénél megtaláltak. A vád 
teljesen alaptalan volt, ugyanis a szakértői vélemény szerint ez az össze-
barkácsolt pisztoly emberi élet kioltására alkalmatlan. Annak ellenére, 
hogy a vélt igazi tettessel csak a bírósági tárgyaláson találkozott, a ha-
lálbüntetést kiszabták, de a pisztoly alkalmatlansága miatt később élet-
fogytiglanira enyhítették bűntetését. A bíró azt mondta Pali édesany-
jának a tárgyalás után a folyosón, hogy többé nem fog halálos ítéletet 
hozni. A hosszú börtönélet megkezdődött, ahol érdekes dolgok történtek. 
Egy időben Mécs Imrével is együtt raboskodott. A rabok zubbony gomb-
jába mini rádiót próbált beszerelni, de valószínű, hogy néhány társával 
már a szökést tervezgették, amit meg is valósítottak. Az Ország-Világ 
című színes magazin 1984.szept 12. számának az ”R” csoportról szóló 
sorozatában részletesen leírják a szökést, amit én emlékezetből tudok 
csak leírni, benne a lehetséges kisebb tévedésekkel együtt. Eddig ezt az 
újságot nem sikerült megtalálnom.

Elkezdték a börtön falát bontani, talán a konyha felőli részt. Az egyik 
rabnak sikerült kijutnia, de Bakosit elfogták még a börtön területén be-
lül. A harmadik társról nem tudok. Pali őszinte és részletes vallomást 
tett. Elmondta, hogy mikor és hol fognak találkozni. Kezére nehezékkel 
ellátott bőröndöt szereltek, szabadon elindították a találkozó helyére. A 
társ megsejthetett valamit és nem jelent meg. Ennek ellenére elhitték 
az őszinte vallomást, valószínű, hogy enyhítő körülménynek is vették.

Amnesztiával szabadult 1968-ban. Haza költözött Tiszabercelre tes-
tileg-lelkileg megtörve. A börtönviselés utáni itthoni dolgai a meggyen-

gültnek látszó idegrendszere miatt furcsának tüntek. Olyan alkimista 
laboratóriumot akart például összehozni, ahol olyan növényvédőszert 
állít majd elő, ami rovarírtó, gombaölő és gyomírtószer is egyben, sőt a 
levegőt is frissíti. A növényvédőszereket tudományos nevükkel illette. Ezt 
a szándékát nem csak megmosolyogtuk, de a közvélemény szerint sem 
volt nála minden rendben, mert sok más, hasonló furcsasággal próbál-
kozott a Rendes Jóska bácsi kovácsműhelyében és másutt. Fel kellett 
viszont figyelni egyéb dolgaira is: Rengeteg fényképet készített akkor, 
mikor alig volt a faluban fényképezőgép. Elkészített egy rádió irányította 
repülőgép modellt. Azt meg már csak csodálni lehetett, amikor a köz-
ségi lőtéren magasan megnyert egy lőversenyt. Élete vége felé Paszab-
ra költözött. Az udvarán egy színpad szerű kis építmény volt látható, 
ahol a paszabi cigány fiatalokkal zenélni próbáltak és egyesek szerint ez 
egyik kiindulópontja is lehetett, az országos hírű Parno-Grast együttes 
megszületésének. Verseket is írt, állítólag jókat. Számuk eléri a 200-at. 
Mindezek után polihisztornak is nevezhetnénk, mindenek előtt nagy ha-
zafi és lokálpatrióta volt.

Munkácsi Misi Bakosi Pál lelkes kutatója. Szerinte róla legalább 100 
újságcikk jelent meg. Külföldi is, nyugati is, sőt egy amerikai titkosszol-
gálati jelentés is. Modellezési vonalon biztos kapcsolatban volt Petró 
Bélával, a Nyíregyházi TV ismert riportere, a berceli illetőségű Rendes 
Sándor is publikált róla, erről az érdekes emberről, akiről különlegessége 
mellett főleg értékei jussanak eszünkbe.

Befejezésül saját versem:
TISZABERCELEM

Ady-ként érzem én is magam
Fel-fel dobott kő szívem is talán

Melyet magyar Párizsom: Budapest
hajít magasba,

De nyugodni s halni tán
Újra, meg újra

Tiszabercel földjére hull.

Eperjesy Ferenc

EGY KÜLÖNLEGES EMBER

Tájékoztatom Önöket, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az or-
szág valamennyi településére kiterjedő, általános mezőgazdasági össze-
írást hajt végre, „Agrárcenzus 2020.” elnevezéssel. A felvétel Országos 
Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma 
2374.
A felvétel célja, hogy nyomon kövesse a mezőgazdaság szerkezetében 
bekövetkezett változásokat, illetve pontos és hiteles adatokkal szolgáljon 
a hazai gazdaságirányítás, az EU és a gazdálkodók részére, amelyhez az 
adatszolgáltatók részvételükkel és pontos adatszolgáltatással nagyban 
hozzájárulnak. A válaszadás minden, az adatfelvételre kijelölt gazdálko-
dó szervezet vagy személy számára kötelező. 
Az online önkitöltés lehetőségét biztosító első szakasz lezárultával ösz-
szeíróik fogják személyesen felkeresni – az internetes válaszadással 
nem élt – címeket 2020. szeptember 19. és november 22. között. Kérjük 
az érintettek szíves támogatását az összeírás sikeres lebonyolításához.
A felvétel során nyert információk kizárólag statisztikai célra használja 
a KSH, azokat más szervek, személyek részére nem adja át, az eredmé-
nyeket összesítve közlik a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. 

törvények, valamint az Európai Unió 2016/679. sz. Általános adatvédelmi 
rendeletének (GDPR) megfelelően.
A felvétel részleteiről a www.ksh.hu/mezogazdasagi_osszeirasok oldal 
nyúlt további tájékoztatást. 
A felvétellel kapcsolatos kérdés esetén kérem, hívja az ingyenes zöld-
számot 06-80/200-766.

„AGRÁRCENZUS 2020”
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1. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara küldöttgyűlése szeptember 
3-án úgy döntött, hogy megszünteti a – számos tag által koráb-
ban kifogásolt, bonyolultabb rendszerű – tagdíj-önbevallást, és a 
tagok számára a kamara állapítja meg a tagdíjat, a rendelkezésre 
álló hivatalos adatok alapján. A megállapított tagdíjról a NAK in-
ternetes portáljának e-Iroda felületén kapnak tájékoztatást a ta-
gok. Hasonlóan működik ez, mint a NAV által évente elkészített 
SZJA-bevallás, tehát a kamarai tagnak a jövőben csak akkor kell 
foglalkoznia a tagdíjbevallással, ha nem ért egyet vele, vagy jo-
gosult további tagdíjkedvezményre, amit igénybe szeretne venni. 
A küldöttgyűlés döntött továbbá arról, hogy az induló vállalkozá-
sokat segíti azzal, hogy esetükben nem csupán az első, hanem 
az első két évben fix a tagdíj mértéke. Az adminisztráció csök-
kentése érdekében a tagok a könyvelőjüket/könyvvizsgálójukat 
is meghatalmazhatják, így helyettük ők is elvégezhetik a tagdíj 
elfogadását vagy korrekcióját. A tagdíjalap-kedvezmények igazo-
lási módját egyszerűsítette a kamara: 50 millió forint árbevételig 
a könyvelő is igazolhatja azt, csak e felett van szükség könyv-
vizsgáló bevonására. Termelői szervezetre és termelői csoportra 
vonatkozó kedvezmény igazolás esetében ez az összeghatár 300 
millió forint.

2. Az ősszel több, mint nyolcvan milliárd forint összegben nyílnak 
meg a beruházási pályázatok. Az állattartó telepek, valamint a 
kertészeti üzemek fejlesztésén túl a kisebb gazdaságok számára 
ismételten elérhető lesz a „Mezőgazdasági kisüzemek támogatá-
sa” című felhívás.

 Az október 1. napján megnyíló vissza nem térítendő támogatás-
ra a baromfi-, sertés-, szarvasmarha-, juh-, kecske, és egyéb 
állattartó gazdaságok pályázhatnak. Míg október 19. napjától 
igényelhetik a kertészeti tevékenységet végző vállalkozások a be-
ruházási forrásokat. Akár két milliárd forint támogatási összeget 
is el lehet nyerni, amelyet a megvalósítási időszakban 24 hónap 
alatt kell elszámolni. A felhívások elsődleges célcsoportja a me-
zőgazdasági termelők, akik rendelkeznek legalább 6000 euró STÉ 
üzemmérettel, valamint a benyújtást megelőző teljes lezárt üzleti 
évben az árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági árbevétel-
ből származott.

 Az állattartó telepek fejlesztésekor elszámolható az építéssel járó 
technológiák beszerzése, a telepi épületek építése. A kertészeti 
üzemek korszerűsítése esetén támogatható tevékenység a nö-
vényházak, hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók, 
valamint a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló létesít-
mények létrehozása.

 A fejlesztéssel érintett ingatlannak rendezett tulajdoni/használati 
viszonnyal kell rendelkeznie. A projekt költségvetésének a terve-
zésekor ügyelni kell arra, hogy kockázatosnak minősül a pályázat, 
ha a tevékenységek összértéke meghaladja az előző lezárt üzleti 
év árbevételének a tízszeresét.

 A „Mezőgazdasági kisüzemek támogatása” című felhívás még 
nem jelent meg, azonban a benyújtás kezdete várhatóan itt is 
október hónap lesz. Az előző kiírás óta az egyik legfontosabb vál-
tozás, hogy eltörlik a benyújtáskor szükséges főállásra vonatkozó 
kötelezettséget. A támogatási igényléshez a teljes lezárt üzleti 
évben 3000-6000 euró STÉ üzemméret vagy ennek megfelelő 
árbevétel szükséges, valamint életvitelszerűen már 12 hónappal a 
benyújtás előtt a jogosult településen kell tartózkodni.  A felhívás-
ban kiemelten támogatják a nagy élőmunka-igényes ágazatokat.

3. A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésének határideje 2020. 
szeptember 15. A megfizetés kötelező, mulasztás esetén adók 
módjára behajtandó köztartozásnak minősül.

 Felhívom az agrárkár-enyhítési rendszerben tagsággal rendelkező 
gazdálkodók figyelmét, hogy a Magyar Államkincstár által megál-
lapított kárenyhítési hozzájárulásnak 2020. szeptember 15-ig meg 
kellett érkeznie a MÁK számlájára; ez az egyik alapfeltétele a kár-
enyhítő juttatás igénybevételére vonatkozó jogosultság megszer-
zésének az aktuális gazdálkodási évben. Fontos részletszabály, 
hogy határidőben történő befizetésnek kizárólag a 10032000-
01220191-51900001 számú Mezőgazdasági támogatások szakmai 
költségvetési fejezeti alszámlájára, tárgyév szeptember 15-ig jó-
váírt összeg tekinthető.

 A kárenyhítési hozzájárulás megfizetése kötelező, tehát a határ-
időre meg nem fizetett összeg adók módjára behajtandó köztar-
tozásnak minősül. Amennyiben nem történik befizetés és a hoz-
zájárulás összegét a Kincstár a fenti határidőt követően vonja le 
egy, a gazdálkodó későbbi kifizetéséből, úgy a termelő már nem 
lesz jogosult kárenyhítő juttatás igénybevételére az aktuális gaz-
dálkodási évben.

(Forrás: www.nak.hu) 
Dr.Csepcsányi Zsolt  

körzetvezető falugazdász

Mezőgazdasági  rovat
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Kéziratokat nem őrzünk meg,

és nem küldünk vissza!

NAPLÓ
Berczeli

Tisztelt Sportszerető Tiszaberceliek!

A híreket azzal kezdeném, hogy sajnos a 2019/2020-as bajnokság a koro-
na vírus karantén miatt félbeszakadt és az új indulás is bizonytalan volt.

Mostanra kiderült, hogy a bajnokság időben megkezdődött és remélhe-
tőleg, ha nem lesznek problémák, rendben folytatódik.

A tavaszi karantén után a játékosok felől igény jelentkezett, 
hogy rendszeresen tartsunk edzéseket, és ez meg is tör-
tént és így úgy érzem, hogy felkészültünk a 2020. 
szeptember 6-án kezdődött bajnoki rajtra. 

A nyár folyamán kiderült, hogy Gávavencsellő 
és Nagyhalász megyei III. csapatai nem tudják 
vállalni az indulást, így a két csapatból tudtunk 
igazolni játékosokat. Nagy részük már nálunk 
is játszott, így nem voltak ismeretlenek szá-
munkra.

Örülök neki, hogy az edzés látogatottsága nagy, 
és így fel tudunk készülni feladatainkra.

A felkészülési időszakban 5 edzőmérkőzést ját-
szottunk, ahol mindegyiken nagyarányú győzelmet arattunk. Ez 
reményt ad a jövőre nézve, de nem szabad elbizakodnunk.

Az elmúlt időszakban az általunk pályázott TAO támogatások-
ból szépen felújítottuk a pályánkat, új labdafogó hálót, felszereléseket 
vásároltunk.

A Tisza úti lakosok miközben örültek a pálya rendbetételének, úgy bosz-
szankodtak a pálya előtti rendezetlen, elhanyagolt terület miatt, amely az 
összképet nagyban rontotta.

Az Egyesület vezetőivel egyeztetve megkerestük a tulajdonost, és meg-
vásároltuk a területet, melyet időközben saját költségen rendbe is tet-

tünk. Így a pálya és a környéke rendezett összképet mutat.

A tavaszi első fordulóban Nyírtelekre látogattunk, ahol az új pályát avató 
város csapatát 3:1-re győztük le.

A következő hazai mérkőzésünket Nyírturával játszottuk, melyen gyenge 
játékkal, 1:0 vereséget szenvedtünk. 

Szeptember 19-én Tiszadobra látogattunk, ahol jó játékkal 
3:0-ra vertük a hazai csapatot.

Szeptember 27-én rangadót játszottunk, ahol Ti-
szatelek csapatát fogadtuk, és 3:1-es győzelmet 
arattunk.

Október 11-én Ibrányba látogattunk, ahol a hi-
bátlanul játszó hazaiaktól 5:2 vereséget szen-
vedtünk.

A bajnokság nagyon szoros, hiszen az első 
helyezettől csak 3 pontra vagyunk lemaradva, 
úgy hogy egy mérkőzéssel kevesebbet játszot-
tunk.

Összességében el tudom mondani a sportegyesületről, 
hogy edzéseken aktívak vagyunk, problémánk az, hogy hamar 
sötétedik, így szeretnénk egy edzés szintű pályavilágítást meg-

valósítani, melyre az Önkormányzattól megkaptuk az engedélyt.

Készülünk a mérkőzésekre, és reméljük, olyan eredményt tudunk elérni, 
amire a község lakói is büszkék lesznek.

Mindenkit szeretettel várunk mérkőzéseinkre, melyek időpontja minden 
esetben a falu több pontjára ki lesz plakátozva.

Sporttársi üdvözlettel,

Görömbei Vilmos 
elnök

TIBISE HÍREK

Régimódi almás pite
Hozzávalók:

1kg alma, 40dkg liszt, 20dkg vaj, 15dkg cukor, 5dkg 
zsír, 2 evőkanál tejföl, 1 csomag sütőpor, 1 teáskanál 
fahéj, 1db tojás, 1 csipet só, zsemlemorzsa vagy da-
rált dió, 1db tojás a tetejére

Elkészítés:

A lisztet szitáld egy tálba, keverd össze a sóval és a 
sütőporral. Rakd hozzá a feldarabolt vajat és a zsírt, 
majd morzsold el a liszttel. Add hozzá a tojást, a cuk-
rot és egy-két evőkanál tejfölt. Gyúrd össze, puha, 
rugalmas tésztát kell kapni. Vedd ketté, és formázz 
cipókat. Takard le, és tedd fél órára a hűtőbe.

Közben a megmosott, kimagozott almákat reszeld le, 
és szórd meg fahéjjal. 

Pihentetés után az egyik cipót rakd 
lisztezett felületre, gyúrd át, és 
nyújtsd ki. Egy közepes tepsit bélelj 
ki sütőpapírral, és tedd bele a tésztát. 
Szórd meg zsemlemorzsával vagy 
darált dióval, majd oszd el rajta a ki-
nyomkodott almát. A másik cipót is 
nyújtsd ki, és fedd be vele a töltelé-
ket. A tetejét villával szurkáld meg, és 

kend meg egy felvert tojással. Előmelegített sütőben, 
180 fokon süsd meg 40 perc alatt. Várd meg, amíg 
kicsit hűl, és szórd meg fahéjas porcukorral.

Jó étvágyat kívánunk!

Nagymama
fakanala


