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Számos pályázati sikert ért el idén
önkormányzatunk. A mindennapos ne-
hézségek mellett egyre nagyobb figye-
lem fordul a pályázati lehetôségekre,
mivel a meglévô saját erôt csak ezek
segítségével lehet a kitûzött célokra
hasznosan felhasználni. Így lett az idén
színpadunk, javult a hangosításunk,
lett riasztóval felszerelve könyvtárunk.
Sikeres pályázatunknak köszönhetôen 
készül önkormányzati honlapunk, így
került korszerûsítésre közvilágításunk,
és ebben az évben is költhettünk a
komp karbantartására. Néhány nyertes
pályázatunk végrehajtása folyamatban
van. Ilyen a szemetes edények beszer-
zésére irányuló pályázatunk. Hosszú

éveken át téma volt a szemét Tiszaber-
celen. Ki ne emlékezne a Szugoly sze-
méthegyeire, a lezárt szeméttelep köz-
útig nyúló szeméttengerére, vagy a
Holt-Tisza szemétblokádjaira. Öröm,
hogy – egy-két kivétellel – ez már csak
a múlt. Mára elértük, hogy a szemét-
szállítás fedezetére létrehozott kom-
munális adót mindenki igyekszik meg-
fizetni. Sôt megnôtt a szép iránti igény,
mivel a takaros porta takaros ház moz-
galomnak egyre több követôje van.
Mára pedig nagyon sokan észrevéte-
lezték, hogy felemás sokszor csúnya a
csütörtök reggeli látvány, mely fogadja
az ideérkezôket. A kontraszt akkor
érezhetô igazán, ha jártunk már olyan

településen, ahol mint a katonák, egy-
séges „uniformist” öltenek a kukák.
Nem lesz ez máshogy rövidesen ná-
lunk sem. Tiszabercel Község Önkor-
mányzata ugyanis valamennyi lakóin-
gatlanhoz leszállíttat egy-egy ilyen
„uniformizált” 120 l-es szeméttároló
edényt, annak érdekében, hogy a ház-
tartási hulladék (nem kô, fa, salak (plá-
ne ha forró) stb.) tárolása higiéniku-
sabb és némileg tetszetôsebb legyen.
Bôvebb információt októberi szá-
munkban, vagy hirdetmények útján kö-
zöl majd a Polgármesteri hivatal.

Hajnal András
polgármester

„„AAzz  ííggéérreett  sszzéépp  sszzóó  ……””
… ha megtartják úgy jó. Szól a mindannyiunk által jól ismert közmondás. Hajnal András elsôként adta le ajánló-

szelvényeit a Helyi Választási Irodában. Megválasztása esetén, vajon mit ígér a következô négy évre a Bercelieknek. A
kérdés annál is inkább kézenfekvô, mivel júliusi riportunkban az elmúlt négy év ígéreteit vetettük össze a tettekkel.

– Mára hivatalossá vált, hogy Ön
ismét megméretteti magát a polgár-
mesteri tisztségért.

– Igen, nem titkoltam ezt el, hiszen
úgy érzem kellô idôben tájékoztattam a
falu lakosságát és esetleges jelölt társa-
imat arról, hogy újra "ringbe" szállok.

– Ma azt hiszem mindenkinek az el-
sô kérdése ezzel kapcsolatosan az,
hogy milyen színekben?

– Természetesen mint eddig min-
dig, függetlenként kívánom megméret-
tetni magam.

– Voltak ,,kérôi”?
– Természetesen. Azt hiszem egyet-

len kollégám sem kerülheti el, hogy ne
keresse meg egyik vagy másik oldal. 

– Különösen igaz ez egy sikeres ve-
zetô esetében!?

– Hogy ki sikeres és ki nem az,
majd eldôl október 20-án a szavazóur-
nák elôtt. Amit vállaltam négy évvel
ezelôtt, pontról pontra teljesítettem, il-
letve helyesen úgy fogalmaznék telje-
sítettük. Mi, együtt, tiszaberceliek.

– Hogy maradhat ma valaki függet-
len? Létezik ma egyáltalán ez a foga-
lom a szó valós értelmében?

– Azt hiszem kell hogy létezzen, és
az ilyen hozzám hasonló kissé csökö-
nyösen független közszereplôk adhat-
ják vissza a függetlenség értékét.

– Ez mit jelent?
– Csupán annyit, hogy párt politi-

kai hovatartozás nélkül az elvégzett
munka is determinálhat valakit arra,
hogy ismét bizalmat szavazzanak szá-
mára.

– Igaz az a hír mely szerint anélkül
hogy kampányolt volna, vagy elhang-
zottak volna a következô ciklus ígéretei
több száz ajánlószelvényt vittek be a
szobájába?

– Igen. Ez a megtiszteltetés ért.
Ilyenkor úgy érzem, van értelme a sok-
szor éjszakákba és hétvégékbe kerülô
munkának. Innen merítek erôt, hiszen
nem titok, nekem is szükség van meg-
újulásra idônként.

– Mondjuk úgy négyévenként!?

Folytatás a 3. oldalon



EEggyy  ttaannéévvnnyyiittóó  kkééppeeii
Szeptember 2-án kinyitotta kapuit iskolánk, a Bessenyei György Általános Iskola, és ve-

le együtt kezdte meg munkáját óvodánk valamint könyvtárunk is. Képeink az iskola tanév-
nyitó ünnepélyén készültek. 

A nyár eleji búcsú után ôsz eleji köszöntô. 
A megfiatalított tantestület.

Az elsôsök egy csoportja. 
Kezdôdik a nagy menetelés.

Csikós Józsefné tanító néni az iskola jelvényét tûzi fel
elsôs kisdiákjának. Örök emlék.

Csicsvári Gyuláné tanító néni a jelvény feltûzése közben.
Az elsôsök már most megtanulják, Bessenyei nevét.

Igazgatói köszöntô. László Antal iskolaigazgató, Hajnal
András polgármester társaságában köszöntötte az új 
tanévet. Sikerek reményében vágnak az új tanévnek.

„Öreg” diákok. Nekik nem az elsô tanévnyitó ez, 
de néhányuknak ez volt az utolsó nálunk.



– Nem feltétlenül, mindenesetre a
négyévenkénti megmérettetés feléb-
reszthet, de visszafogottságra is inthet.
Nem vagyok híve a négy évre való ter-
vezgetésnek, mert – ahogyan itt már
nyilatkoztam – meggyôzôdésem, hogy
a hosszú távú tervek vihetnek elôre egy
közösséget.

– Ettôl függetlenül nem kerülheti el
kérdésem, mely szerint, megválasztása
esetén mi vár ránk az elkövetkezô négy
évben?

– Az ígéret szép szó, ha megtartják
úgy jó. Szól a mindannyiunk által jól
ismert közmondás. Akik "világmegvál-
tó" terveket, megmosolyogni való ál-
mokat várnak tôlem, azokat ki kell áb-
rándítsam. Természetesen terveim van-
nak, melyek megvalósulásához a
"pénz, pénz és pénz" mellett szükség
van egy rugalmas, kellôen következe-
tes és a párt és egyéb érdekeket félre
tévô képviselôtestületre.

– Ha úgy tetszik innentôl fogva az
ígéretek mind zsákbamacskák?

– No azért ennyire nem eszik for-
rón a kását, hiszen Tiszabercel a maga
problémáival nem olyan óriási, hogy a
meglévô gondokat ne hasonlóképpen
látná a képviselô és a választópolgár.
Ugyanakkor lehet nézeteltérés a dol-
gok fontosságában, ami egy egy cél
megvalósítását hátráltathatja. Vagy hiá-
ba van meg a megfelelô konszenzus
akkor, ha pályázataink nem érnek célt. 

– Hogy van az hogy az elmúlt négy
évben mégis mind egytôl egyig megva-
lósult?

– Négy év hosszú idô, így el lehet
érni a kitûzött célokat, és lehet kezelni
úgy a kudarcokat, hogy ne váljon re-
ménytelenné a helyzet egyetlen terüle-
ten sem.

– Térjünk át néhány konkrétumra.
– Mindenképpen ígérhetem Önkor-

mányzatunk mûködôképességének
fenntartását, stabil pénzügyi, gazdálko-
dási helyzetét.

– Nem túlzás ez? Bármikor bekö-
vetkezhet olyan rajtunk kívül álló ok
amely ezt egyik pillanatról a másikra
meggyengítheti!

– Így igaz, de ilyenkor tudni kell a
megfelelô idôben meghozni a megfele-
lô áldozatot. Eddigi stabil gazdálkodá-
sunkra a kellô szigor volt jellemzô.
Míg mások havonta, nem tévedés, ha-
vonta bérhitelért kilincselnek, addig

dolgozóink, segélyeseink és más szoci-
ális ellátásban részesülô ügyfeleink
nyugodtan várhatják minden hónapban
az 5-ét. Ezentúl ígérhetem intézménye-
ink minimum jelenlegi színvonalon
történô mûködtetését. Természetesen
mind az egészségügyben, mind az ok-
tatásban szeretnénk fejlesztéseket vég-
rehajtani. Így az egészségügyi alapel-
látást olyan szintre emelni, hogy a be-
tegeknek ne kelljen különbözô vizsgá-
latokért a nagyvárost bejárni. Az okta-
tásban szeretnénk az eszközöket fej-
leszteni, és ismerve a kormányzati
szándékot az iskola-felújítási progra-
mot illetôen, szeretnénk még további
tantermekkel bôvíteni az iskolánkat,
vagy legalább rehabilitálni egynéhá-
nyat a megfelelô oktatási színvonal el-
éréséhez. Terveim között szerepel a
volt téglagyár épületében egy tájház
kialakítása, amely a természetvédelmi
terület értékeit mutatná be. 

– Ez persze csaknem 100%-ig pá-
lyázatfüggô?

– Így van, hiszen számos olyan te-
rület van, mely forrásainkat leköti,
ugyanakkor ha elôre tekintünk, nem el-
hanyagolható cél a téglagyár területé-
nek további hasznosítása. Így lehetôsé-
geinkhez mérten – elsôsorban ipari jel-
legû beruházás esetén – a téglagyár te-
rület hasznosításának továbbgondolása
is foglalkoztat. A közmûveink a Tisza
utca utcafrontján adottak, így ezzel
együtt munkahelyek teremtôdhetné-
nek. A kialakított park e mellett betölt-
hetné szerepét.

– Talán fölöslegesnek tûnik, de so-

kakban felsejlik a kérdés, folytatódnak-
e a berceli rendezvénysorozatok?

– Remélem. Ami a saját szándékai-
mat illeti valamennyit támogatásra, to-
vábbfejlesztésre, kibôvítésre alkalmas-
nak találom. Igazi hírnevet hozott szá-
munkra a Rétközi Kulturális és Turisz-
tikai Napok rendezvénysorozata, vagy
a Lovasnap, hogy a bercelieknek sokat
jelentô kisebb rendezvényekrôl már ne
is beszéljek. Olyan értékekké váltak
mindezek, melyeket megôrizni és tá-
mogatni szükséges.

– Talán joggal merül fel a kérdés,
hogy ez a rengeteg résztvevôt vonzó ese-
ménysorozat, vajon nem érdemelne meg
egy szebb és rendezettebb faluképet?

– Igen, de ezen terveink már a meg-
valósulás bizonyos fokát is mutatják. A
közös takaros porta takaros ház moz-
galmat tovább kell vinnünk, most már
a közterületek szépítése és virágosítása
is célunk. S ha már a szépségnél és
tisztaságnál tarunk, szeretnék az egy-
házakkal szorosan együttmûködve egy
olyan köztemetôt Tiszabercelen, mely
az elhunytak emlékét méltóképpen ôr-
zi. Sajnos ezen a területen már inkább
a szemlélet megváltoztatására, mint
sem pénzre van szükség.

Szeretném ha végre a telefonos há-
lózatunk megfelelô színvonalú lenne,
bár mindannyian tudjuk, ez abszolút
MATÁV függô. Sajnos valamennyi
ilyen törekvésünk eddig kárba veszett.
Nem engedhetjük meg ugyanakkor azt
sem, hogy lemaradjunk ezen a területen.

– Köszönöm, hogy rendelkezésemre
állt.

Riport közben

Folytatás a 3. oldalról



Garai Zoltán beszéde közben éppen ki-
fundálja (ez a képen jól kivehetô, már mint
hogy éppen fundál) a pólós ötletet. Erre sokak
helyeselése mellett elkezdôdött a póló aláírá-
sa, úgy kb. háromnegyed órán keresztül.

Egy aláíró és egy aki már aláírt.
Garainé Nagy Éva alapító és Száraz
Lászlóné a Gátszínház elkövetôje is ellátta
kézjegyével az azóta igen híressé és sokak
által (pl. általam is a szerk.) irigyelt póló-
költeményt. Eközben elhangzottak a beszé-
dek. Persze, hogy a többség akárhogyan
igyekezett figyelni, mégis inkább arra kon-
centrált, vajon hol jár a póló? Mikor kerül
rám a sor? A miniszterit vegyem elô, vagy
jó ide az egyszerû mezei aláírásom is? Hát
persze hogy a végén mindenki a miniszteri
mellett döntött.

Hajnal András polgármester bármeny-
nyire is igyekezett nem tudta a figyelmet el-
terelni a pólóról. 

Ô persze azt gondolta (ez felvételünk
egyértelmûen bizonyítja) hogy igen, pedig

nem. Eközben a póló körbejár. A tömeg a
pólóra vár. Bár nem túl izgatott a társaság,
az elôadó mondanivalója bizonyára kevese-
ket gyôzött meg, de tûkön ülnek (felvéte-
lünk ezt is bizonyítja), vajon most merre jár
a póló? 

Amikor megérkezett egy-egy asztal-
hoz, többen zúgolódtak, mondván, na nézd
má’ ez meg pont az én helyemre írt. 

És elkészült a remekmû. Mi büszke pó-
lósok, gondolták még ketten, mert olyan jól
jött össze a dolog, hogy a fentebb nevezett
fôszervezôn kívül még ketten akartak le-

csapni a remekmûre. (Ugye milyen feltûnô-
en csap le a pólóra az elnök úr, hogy a pol-
gármesterrôl már ne is beszéljünk. Hát igen
kérem a technika diadala. Fotóink mindent
bizonyítanak.)

Miután a póló megúszta a huzavonát,
végre megnyugodhatott boldog tulajdonosa
kebelén. Csak nem kimosni Zolikám, csak
nem kimosni! Szólt a jó tanács. (Hát ahogy
megismertem Homonnai Zolit, azt hiszem
ezt a tanácsot inkább kedves feleségének
kellett volna adni.)

Homonnai Zoltán a boldog tulajdonos.
Végül csak megszerezte. 

Kérdésünk csupán az, hogy az ötletgaz-
da jövôre vajon mivel rukkol elô? Ja, hogy
várjuk meg a sikert. 

No persze ez is igaz.

BBAARRÁÁTTII  OOLLDDAALLAAKK
KKöösszzöönneett  mmiinnddeennéérrtt

(BN.) A Barátok Tiszabercelért
Egyesület augusztus 30-án nagyszabá-
sú estebéddel egybekötött értékelést
tartott a szakmunkásképzô iskola meg-
újult ebédlôjében. A II. Rétközi Kultu-
rális és Turisztikai Napok befejeztével

mindenki szívhez szóló meghívót ka-
pott, aki bármilyen segítséggel hozzá-
járult a rendezvények sikeréhez. Garai
Zoltán elnök köszönô szavai után a fô-
szervezô Homonnai Zoltán értékelte a
rendezvényt, majd Hajnal András pol-
gármester méltatta mindazokat, akik
hozzájárultak az események ilyen ma-

gas színvonalú rendezéséhez. A jelen-
lévôk ezután egy finom estebédet költ-
hettek el, majd végeérhetetlen beszél-
getések kezdôdtek a rendezés során el-
követett bakikról, fortélyokról és
ügyeskedésekrôl. Amolyan baráti han-
gulatban váltunk el, remélve a jövô évi
viszontlátást.

Egy póló története
Történt ama fenti nagy eseményen, hogy Garai Zoltán egyesületi elnök beszéde közben kifundálta, hogy a fôszer-

vezôt lepjük meg egy mindannyiunk által aláírt pólóval, a sikeres esemény emlékére. 



NNyyáárrii  eemmlléékk

No ez nem egy nyaralásról szóló él-
ménybeszámoló lesz, de legalább
olyan kedves. Történt, hogy sokáig só-
hajtoztunk esô után, de amíg még hasz-
nált volna a növényeknek, nem jött. 

Jött aztán egyszerre annyi, hogy
egy hónapra elosztva is elég lett volna.
S mivel egy óra alatt lezúdult ránk az
égi áldás, s mivel a csatornák, emész-
tôk nem gyôzték tovább, a gravitáció
törvényét betartva a víz megkereste a
mélyebben fekvô garázsokat, pincé-
ket, beltéri úszómedencét varázsolva
ezzel a nem éppen boldog háziaknak. 

A 0,5–1 méteres víz tetején lebegô
tárgyak látványa nem volt valami szív-
derítô, de sebaj, elô a vödrökkel, és jö-
hetett az erônléti edzés. 

Kettônknek egész délutáni elfoglalt-
ság. Kezdeti lelkesedésünk hamar
alábbhagyott, amikor láttuk, hogy úgy
húsz „kanyar” után még szinte semmit
nem apadt a vízszint, ráadásul az után-
pótlás is jött lefelé rendesen, a szivattyú
pedig a még „súlyosabb” eseteknél dol-
gozott. Már éppen kezdtünk csüggedni,
amikor a kanyarban feltûnt egy hat-
nyolc fôbôl álló furcsa alakulat. 

Gumicsizma, vödör, ázott frizurák
– lányok, asszonyok voltak ugyanis
mindnyájan. A „falurádióban” gyorsan
terjedô hírekbôl meghallották, hogy
még egy garázs, pince úszik, beálltak
önkéntesnek. „Ahol nagy a szükség,
közel a segítség”, tartja a mondás
(vagy valami hasonló).

Bôrig ázottan, csapzottan, de Isten
tudja miért, mégis jókedvûen, készsé-
gesen meregettek, s mire eszembe ju-
tott, hogy valami szíverôsítôt, kávét,
üdítôt levigyek nekik, már bizonyára
otthon kavargatták a levest.

EEzztt  íírrttaa  aazz  úújjssáágg
1997. szeptemberében...
Nagy esemény volt a község életé-

ben szeptember 12., amikor az iskola –
ünnepélyes keretek között – felvette
Bessenyei György nevét, valamint a
tanulók birtokukba vették a négy tan-
termes új iskolarészt. 

Minôségi változást jelentett ez az
esemény az iskola életében, mivel a ré-
gi, korszerûtlen, a falu különbözô
pontjain szétszórt olajos padlójú tan-
termeket a kor igényeinek megfelelô
tantermek váltották fel.

Új alpolgármester lépett hivatalba
1997. augusztusában, Zsíros Antalné
személyében, aki elmondta, hogy
megtiszteltetésnek érzi a feladatot, bár
nem a cím érdekli, hanem a falu sorsa. 

A Községünk szülötte rovatban
Kuknyó János életútját mutatja be a
rovatvezetô, Berencsi Csaba. Talán ars
poetica-ként is értékelhetjük egyik jel-
lemzô mondatát: „Apám megtanított
az emberek tiszteletére, s ezt egész
életemben igyekeztem szem elôtt tar-
tani.”

TTiisszztteelltt  SSzzeerrkkeesszzttôô  ÚÚrr!!

A hozzám intézett 2002. 08. 26.-án
kelt leveled némi meglepetést okozott,
de a feladattól nem meglepôdni kell,
hanem becsülettel elvégezni. 

Az elmúlt négy év nem hozott ki-
magasló sikert, mivel ezt úgymond
már megszoktuk. 

Hiszen az elmúlt 4 vagy 12 év alatt
olyan meredeken ívelt felfelé az a kép-
zeletbeli grafikon, hogy az már igazán
felteszi a mércét a következô képvise-
lôtestületnek. 

Véleményem szerint a kampány
hajrájába ígéretekkel alig-alig lehet
gyökeresen megváltoztatni a képvise-
lôtestület összetételét. Természetesen a
négyévenkénti megmérettetés szüksé-
ges is, ami a további munkájukhoz bá-
torítást ad, mint a diáknak egy jó bizo-
nyítvány.

Ha teljesen új testület fogja a köz-
ség bizalmát élvezni, akkor dolgozza-
nak úgy, hogy tettük, döntésük mindig
mindenki elôtt egyenes jellemrôl és
tiszta lelkiismeretrôl tanúskodjék. 

Tegyék ezt mindannyiunkért,
Tiszabercelért!

Munkájukhoz kívánok kitartást,
erôt és egészséget.

Így dióhéjban remélem sikerült
minden kérdésre válaszolnom, bár
egyenként is oldalakat lehetett volna
írni, de sok beszédnek sok az alja! A
levelem bevezetô szakaszában olvas-
ható mondást azt hiszem már hallottad
tôlem, ha ezt szem elôtt tartva fog tevé-
kenykedni az új képviselôtestület ak-
kor 4 év múlva büszkén állhatnak vá-
lasztóik elé.

Maradok továbbra is tisztelettel egy
választópolgár és a Berczeli Napló hû-
séges olvasója!

KKÖÖRRKKÉÉRRDDÉÉSS
A figyelem egyre inkább a helyhatósági választások felé irányul. Elmúlt számunkban a község

elsô számú döntéshozóit kérdeztem, most Önhöz, választópolgárhoz fordulok kérdéseimmel: Ho-
gyan látja az elmúlt 4 évet? Sikerült-e Ön szerint a Képviselôtestület megfogalmazott céljainak el-
érése? Mik az esélyei a testület teljes újraválasztásának mint 1998-ban? Ön mit vár a következô
négy évtôl?

Ezekre a kérdésekre vártam a választ a hat megkérdezett Bercelitôl. Aki megtisztelt válaszával,
Kató Géza Vásártér úti lakos:



HHíírreekk  iisskkoolláánnkk  éélleettéébbôôll
BBeeccsseennggeetttteekk!!

„Almát, körtét, szôlôt, szilvát hoz
szeptember,
Nekünk új tanévet, tudja minden
ember.”

(Weöres Sándor)

Vége a gondtalan nyaralásnak, a
hosszú alvásoknak, a lustálkodásnak, s
mindennek, ami miatt a nyarat annyira
szeretjük. Másra kell koncentrálnunk:
tanulás, felkelés, kötelességek hosszú
sora. Bizony, nem mindig örömteli
dolgok ezek, de ha minden napra talá-
lunk célt, apró örömöt, könnyebb a
buktatókat elviselni.

A most következô „nyilatkozatok-
kal” felidézzük a nyarat, valamint a kis
elsôsök elsô iskolai élményeit. Minden
tanulónak, nevelônek eredményes, vi-
dám évet kívánunk.

NNyyáárrii  ééllmméénnyyeekk::

Barati Tünde 2. osztály: Jól telt a
szünet. Sokat pihentem. Homoktanyán
nyaraltam.

Szendrei Béla 3. osztály: Sóstón
voltam a Vadasparkban és Nyíregyen
nyaraltam a nénémnél.

Váraljai János 3. osztály: Bujon
nyaralta, sokszor voltunk a strandon.

Mészáros Kata 3. osztály: Sokat
pihentem, Gáván nyaraltam.

Nagy Zsuzsa 3. osztály: Jó volt a
szünet, Magyon nyaraltam a kereszt-
anyámnál.

Kántor Tamás 3. osztály: Hajdú-
dorogon voltunk a hittanosokkal, na-
gyon jól éreztem magam.

Borek János 3. osztály: Nagyon jó
volt a szünet, Csömörön nyaraltam.

Pochner Zsuzsa 3. osztály: Sokat
strandoltam és Ibrányban nyaraltam.

Csáki Boglárka 2. osztály:  Sokat
pihentem, a keresztapáméknál nyaral-
tam Ibrányban. 

Kató Anett 2. osztály: Nagyhalász-
ban nyaraltam a keresztapáméknál.

Horváth Benjámin 2. osztály:
Debrecenben nyaraltam a nagyma-
mámnál.

Megkérdeztünk néhány elsôst, né-
hány nap után mi a véleményük az is-
koláról:

Korsoveczki Gyula 1. b. osztály:
Nagyon jól érzem magam, az lenne jó,
ha szombaton és vasárnap is jönni kel-
lene.

Tarjányi Evelin 1.b. osztály: Jó az
iskola. Kacagós piros pontot lehet
kapni. 

Vaszi József 1.b. osztály: Nagyon
jó itt lenni, sok barátom van.

Németh Eszter 1.a osztály: Jobb,
mint az óvoda, jobban érzem magam.

Bodnár István 1.a osztály: Érde-
kes feladatokat kapunk, aranyosak a ta-
nító nénik.

Kánya Lajos 1.a. osztály: Sokat
színezünk, álló egyeneseket írunk. Jól
érzem itt magam.

MMiillyyeenn  TTiisszzaabbeerrcceelltt  
sszzeerreettnnéékk??

Körkérdést intéztünk iskolánk ta-
nulóihoz, nevelôihez, milyen jövôbeni
szülôfalut képzelnek el. Ötleteiket, ja-
vaslataikat ajánljuk a község vezetôi-
nek szíves figyelmébe.

Magyar Eszter 8. osztály:
Azt szeretné, ha a falu arculata ba-

rátságosabb lenne. Lennének parkok,
mindenütt virágok. Jó lenne, ha meg-
szûnne a kisvonat, és szélesíteni lehet-
ne az utcát. 

NN: Legyen a fiataloknak szórako-
zó hely.

Márki Károly 6. osztály:
Városiasabb legyen, szeretne bevá-

sárló központot, parkokat.

Többen: Legyen helyi kábeltévé,
Internetezési lehetôség.

Tatai István 8. osztály:
Maradjanak meg a helyi rendezvé-

nyek, mert ezek viszik a falu hírét szer-
te a világban.

Egy pedagógus:
Olyan Tiszabercelt szeretnék, ahol

dolgoznak a munkaképes korúak, ahol
virág nyílik minden közterületen, ahol
van vízelvezetô csatorna, ahol nem egy
kiakasztott nejlonzsák jelenti az igé-
nyességet, ahol a pártszimpátia nem
osztja meg a lakosságot, ahol fölösle-
ges lenne a kerítés, ahol …. Ugye,
Önök is szeretnének még egy-két dol-
got javasolni? Tegyék meg!

MMeeggkkéérrddeezzttüükk……..  

Nagy Bélát, iskolánk új, történe-
lem szakos nevelôjét.

Mi a kedvenc

– színe: kék

– illata: rózsa illata

– virága: rózsa

– étele: Jókai bableves

– költôje: Petôfi Sándor

– írója: Jókai Mór

– verse: Szeptember végén

– könyve: A kôszívû ember fiai

– filmje: Sakáltanya

– zeneszáma: Kicsi gesztenye

– együttese: TNT

– idézete: „Ember lenni mindig,

minden körülményben.„

– hangszere: hegedû

– sportja: röplabda

– állata: oroszlán

– színésze: Robert de Niro

– hobbija: utazás

– szava: szeretet

– fája: juhar

– évszaka: nyár

– gyümölcse: zöldalma

– Pedagógiai hitvallása: Játszva,

könnyedén, de hatékonyan tanulni!

Mit vár a jövôtôl: Egészséget, bé-

két, szeretetet az egész világon.



VVáállaasszz  „„AA sskkóóttookk””--rraa
(BN.) Az alábbi levelet a múlt havi számunk Baráti oldalak rovatában megjelent A skótok … c. írásra reagálva jut-

tatták el hozzánk Asztalos Ilonka és Dankó András a Horizont Tex Kft. Csomagolóüzem ügyvezetô tulajdonosai, me-
lyet kérésüknek megfelelôen teljes terjedelemben közlünk. 

„Horizont Tex Kft., Nyíregyháza,
Gádor Béla út 61.

Berczeli Napló
Tiszabercel Önkormányzat Lapja
TISZABERCEL
Tisztelt Felelôs kiadó 
Hajnal András Úr!
Tisztelt Felelôs szerkesztô 
Papp János Úr!
Tisztelt Rovatvezetô... Úr, Úrnô!

HHaallllggaattttaasssséékk  mmeegg  
aa  mmáássiikk  ffééll  iiss  ––  jjooggáánn

Tisztelettel kérem Önöket, hogy a fenti he-
lyi sajtó VII. évfolyam, 7. számában, a 17. olda-
lon, a „A skótok…” címû. Önök által egyolda-
lúan megszerkesztett, kiadott cikkükre, az aláb-
bi, – történésében valós – válaszreagálást a ma-
gunk (Horizont Tex Kft), és valamennyi dolgo-
zónk, és azok családtagjai nevében megtegyük,
azzal, hogy ezen levelet a fent nevezett sajtó
legközelebbi számában teljes terjedelmében le-
közlik.                                                               

A Horizont Tex Kft, tulajdonosai, Aszta-
los Ilona és Dankó András, egyben ügyvezetô
igazgatók, akik 1991. óta mûködtetik a gazda-
sági társaságukat, úgy döntöttek, hogy a meg-
lévô kereskedelmi, szolgáltatási tevékenysé-
güket bôvíteni kívánják, egy termelô tevé-
kenységgel, nevezetesen egy csomagoló üze-
met hoznak létre (nem kis fáradozás, utánjá-
rás, és anyagi befektetés révén). Ehhez bizta-
tást, és kedvezô hozzáállást kaptunk

Tiszabercel Polgármesterétôl, és Jegyzôjétôl.
Ezen közös fáradozás eredményeként 2002.
júniusában egy csomagoló üzemet indítottunk
be, egy olyan térségben, ahol nagyon sok em-
bernek örömet szerezve, tisztes munkát tud-
tunk biztosítani.

Ezen községteremtô munkánk kapcsán
értesültünk arról, hogy a „Falunap” keretében
rendezvénysorozatok lesznek. Dolgozóinkkal
megbeszélve, közösen úgy reagáltunk az ese-
ményekre, hogy mindenképpen részt kívá-
nunk venni a programokban, ami részben meg
is történt. A csomagolóüzemünk benevezett
nôi tagokkal a kötélhúzó versenybe, s mivel
jelen voltunk személyesen mi magunk is az
eseményen, bizton állítjuk, hogy a csapat mél-
tán megérdemelte a tapsot.

A Tisza parti rendezvényeken szintén sze-
rettünk volna csatlakozni, s egy általunk meg-
bízott dolgozót elküldtünk a rendezôséghez,
(és nem üzentünk, a cikk szerint), azzal a
megbízással, támogatni kívánjuk az egyesüle-
tet 5-10000 Ft/fô-vel, és jönnénk vagy hatvan
fôvel (dolgozóink és családtagjaik) ez 300000
Ft 600000 Ft-ig terjedô összeg lett volna.

Az egyesületi képviselô tájékoztatása sze-
rint, 8 fôs csapatok indulhatnak versenyszerû-
en. Miután mi és dolgozóink nem versenyez-
ni kívánnak, meg lett kérdezve, hogy milyen
kedvezményeket kapunk (sátor asztal tekinte-
tében), hogy jelen lehessünk. Erre nem kap-
tunk kedvezô választ. Mi láttuk a dolgozóin-
kon, hogy szeretnének ôk is a Falunap alkal-
mából elfogyasztani egy halászlevet, és kicsit
ünnepelve beszélgetni. Így a dolgozóink és
vezetôink szervezésével, munkájuk hozzáadá-
sával, a maguk és családtagjaik szórakoztatá-

sára, és senki ellenére, egy jól sikerült halász-
lépartit rendeztünk. Nem kérdôjelezve meg a
Tisza-parti rendezvény eseményeit. 

Tisztelt Szerkesztôség. Nekünk az Önök
által valamire gondolt kisebbséggel semmi
bajunk. Minden embert a maga tisztes munká-
ja után tisztelünk és becsülünk. Ez a dolgozó-
ink részérôl is kölcsönös.

Hogy „Skótok vagyunk-e?” ítélje meg az
a közönség ahová a munkát vittük, akiknek
munkát biztosítunk, azok a családok, akik
minden ötödikén számíthatnak a fizetés nap-
jára, stb.

A felajánlott összeget, az egyesület részé-
rôl lehet, kevesellni, sokallni, esetleg megkö-
szönni.

Egyébként, ha azon kisebbséghez próbál-
nak sorolni, akik munkakultúrát, közösséget
próbálnak meg meghonosítani az EU felé ve-
zetô úton, ezt mi szívesen és büszkén vállal-
juk, a magunk és minden dolgozónk és csa-
ládtagjaik nevében.

Tisztelt egyesület, hogy Önök mire gon-
dolnak, és ki az „ügyes” talán azok is megítél-
hetik, akiknek a sajtójukat eljuttatják.

Ezen dolgok nem rendítenek meg abban,
hogy a közösségért a magunk módján tovább
munkálkodjunk, nyitottak vagyunk arra is,
hogy Önökkel beszélgetve, közösen tegyünk
azokért, akik azt megérdemlik.

Nyíregyháza, 2002.09.06.

Mindenkori tisztelettel: 
Asztalos Ilonka, Dankó András

Ügyvezetô tulajdonosok
Horizont Tex Kft, 
Csomagolóüzem.

EEllnnéézzéésstt  kkéérrüünnkk!!
Válasz a válaszra

Tisztelt Asztalos Ilonka és Dankó Miklós!
Meglepetéssel olvastuk az Önök levelét,

amit a ,,skótok” cikkre reagálva megküldtek a
Berczeli Naplónak. 

Meglepôdtünk, mert bizony mi egészen
másként értelmeztük a egyesületi elnök kert-
jébe a szabadidejében napszámba megérkezô
dolgozójuk – mintegy mellesleg – elôadott
mondandóját. Az átadott üzenetbôl az ügyve-
zetô tulajdonosok szándéka szerint a támoga-
tásra felajánlott 5–10 ezer forint összeget mi
úgy értelmeztük, hogy az az összes támoga-
tás értéke! Így természetesnek vehetô, hogy a
rendezvényeink érdekében igen sokat dolgo-
zó szervezôkkel együtt okkal kifogásoltuk az
üzenet második felét, nevezetesen azt, hogy
ennek fejében majd még szeretnének sátrat is
állítani, ahol minden dolgozójuk elfér, és rá-
adásul valamilyen kedvezményt kérnének a
nevezési díjból! 

Ezért üzente vissza Garai Zoltán, hogy
helybiztosításra forduljanak a fôszervezôhöz,
egy 8 fôs asztal 6000 Ft, de ne nagyon számít-
sanak kedvezményre.

Borzasztóan és ôszintén sajnáljuk, hogy
ilyen félreértés történt! Hiszen még ha a fel-
ajánlás középértékét vesszük is, ezzel a fejen-
kénti összeggel Önök messze a legnagyobb
támogatóink lettek volna! Ez a kb. 450 ezer
forint egyesületünk szûkös anyagi lehetôsége-
in nagyot tágított volna, és még színvonala-
sabb fellépôket is láthatott volna a sokaság, ha
tudjuk, hogy ilyen komoly összegû önzetlen
segítségre is számíthatunk.. 

Inkább az bánt minket, hogy olyanokat
hoztunk rossz hírbe, akik nem ezt érdemlik. 

Asztalos Ilonka és Dankó András levelé-
bôl ugyanis egy olyan, sajnos ma még ritka
vállalkozó családot ismerhettünk meg, akik a
puszta munkahelyteremtésen túl, nagy szociá-
lis érzékenységet tanúsítva – levelük szerint –
a dolgozók közösségteremtô összekovácsolá-
sával is egy magasabb rendû, ha úgy tetszik
európai szintû munkakultúrát kívánnak Ma-

gyarországon elterjeszteni.
Válaszukból nem a haragot, a hátat fordí-

tást éreztük ki, hanem a jogos, és a félreértés
miatt már érthetô megbántódást. Az Önök leve-
lének végébôl idézünk: ,,…nyitottak vagyunk
arra is, hogy Önökkel beszélgetve, közösen te-
gyünk azokért, akik azt megérdemlik.”

Tegyünk hát közösen a jót, ennek elsô lé-
péseként ez év az október 1-jén kedden 17
órától a BT-irodában megtartandó soron kö-
vetkezõ elnökségi ülésünkre tisztelettel ez
úton is meghívjuk Asztalos Ilonka és Dankó
András ügyvezetôket, hogy végre személye-
sen is találkozzunk, megismerjük Önöket, és
akkor mód nyílik arra, hogy élô szóban is el-
nézést kérjünk a félreértésért.

Garai Zoltán egyesületi elnök
Homonnai Zoltán

elnökhelyettes, fôszervezô

A szerkesztôség ezzel a vitát a maga
részérôl lezártnak tekinti!



AA  hhaajjhhuulllláássrróóll  
aazz  ôôsszz  kköözzeelleeddttéévveell

A normálist meghaladó hajhullás
nem súlyos betegség, mégis komolyan
kell venni. Hisz a haj nem hullik ki
csak úgy magától, valami oka mindig
van. Az okok egy része persze nem
igényel jelentôs figyelmet, azonban
olykor akad a háttérben komolyabb
belgyógyászati betegség is. Figyelmet
érdemel azért is, mert a korai serdü-
lôkortól kezdve – a tényleges esztéti-
kai hátránnyal nem feltétlenül ará-
nyos – pszichés probléma jele lehet.

A kopaszodást alapvetôen három
organikus betegségcsoport okozhat-

ja: anyagcserezavarok, helyi gyulla-
dások, illetve a hajszálak betegségei.
Megkülönböztetünk gyakran elôfor-
duló kóreredetet, melyre már otthon
felfigyelhet a gondos szülô, illetve
olyan ritka tényezôket, betegségeket,
melyek felidézése még a gyermekor-
vos számára is kihívást jelentô szel-
lemi munka.

A hajhullások jelentôs részét táp-
lálkozási problémák okozzák, elsô-
sorban a vas és cink bevitele elégte-
len. Elôfordulhat a rossz táplálkozá-
si szokások miatt, de felszívódási za-
var következménye is lehet. 

Ezen okokra az jellemzô, hogy
diffúz hajhullást okoznak, és hatásuk
nem maradandó, tehát a kiváltó ha-
tás kiiktatása után a haj maradéktala-
nul visszanô. 

Egyéb általános hatások közül
kiemelkedôk a lázas betegségek, se-
bészeti beavatkozások, mûtétek, hir-
telen súlyvesztés, menstruáció,
egyes gyógyszerek mellékhatásai.

A gyulladások közül fôleg az
atópiás dermatitis (korábbi nevén ek-
céma), illetve az ezzel rokon csecse-

môkori seborrhoeás dermatitis fele-
lôs a hajhullásért. 

Ha már a csecsemôknél tartunk,
az ô kezdeti hajhullásuk teljesen nor-
mális dolog, mely általában az ágy-
nemû dörzsölésének kitett helyeken
a legkifejezettebb. 

További gyakori helyi hatás a sé-
rülés. 

Nem gondolunk rá, de egyes fri-
zuráknak lehet ilyen hatása: a túl szo-
ros fonás, copf, illetve különbözô se-
gédeszközök (csat, hajráf) is okoz-
hatnak hajhullást. 

Iskoláskorú gyermekek gyakran
vezetik le feszültségüket hajuk csa-
vargatásával, tépkedésével.

A fenti dolgokat éles szemmel
már otthon észrevehetjük.

Azonban feltétlenül keressük fel
panaszunkkal gyermekorvosunkat,
két okból: a kiváltó tényezôk egy ré-
szénél, ha nem foglalkozunk idôben
a problémával, a változás maradandó
lehet, másrészt állhat a háttérben ko-
moly alapbetegség, melynek kezelé-
sével a hajhullás is megszûnik.

R
ovatvezetô: Tarjányiné Dr. Jedlic
sk

a Il

on
a

Egy– két gyermek esetében nem
zökkenômentes a beilleszkedés, hi-
szen a kiscsoportosok s az új gyere-
kek nehezen válnak el édesanyjuk-
tól. A nagyobbak viszont már a ré-
gi üdvözléssel köszöntik egymást s
ôk indulnak is, birtokukba venni a
már ismert játékokat.

Az évkezdésünk egy kissé pró-
bára tevô lesz a nagycsoportban,
ahol régen nem volt ilyen magas
gyermeklétszám. Próbáljuk rugal-
masan és zökkenômentesen megol-

dani a reánk váró feladatokat, de
ehhez nélkülözhetetlen a Szülôk
segítsége.

El szeretnénk érni, hogy ne le-
gyen mindig az elsô kérdés, hogy
ki bántott, ettél-e eleget, hanem in-
kább, hogy mit tanultatok, hogy vi-
selkedtél, esetleg szót fogadtál e
óvó néninek? Továbbá azt is remél-
jük, hogy nem fogjuk állandóan
hallani, hogy ezzel ne játsszál, oda
ne ültessék már, hiszen a cél közös,
a feladatokat célkitûzéseket csak

úgy tudjuk elérni ha együttes erôvel
vagyunk, és teszünk a gyerekein-
kért.

De reméljük a legjobbakat, hi-
szen még csak pár napja kezdtük az
évet, s minden szülôben ott van a
szorongás, a gyermekekben a félsz,
s fôleg számunkra is lutri a bemu-
tatkozás. 

Mégis remélem az év folyamán
– és év végére – minden ideálisan
fog alakulni.

Tarjányi Ferencné

Újra az oviban!
Hamar elszaladt a nyár, vége lett a gondtalan pihenésnek, játéknak, és újra megtelt óvodánk ud-

vara régi és új gyerekekkel. Kíváncsi tekintetek, igézô szemek, melyekben ott csillogtak az elsô
könnycseppek, s természetesen az aggódó szülôk, fokozottan várták az elsô napokat. 



Sokan talán nem is tudják, hogy
a község mezôgazdaságának egy
különleges színfoltja az uborkamag
termesztése. Különösen így volt ez
a múltban, de jelenleg is folyik.
Múltja a második világháború elôt-
ti idôkig nyúlik vissza, pontosan ál-
talam meg nem határozható idô-
pontig. Az tény azonban, hogy csa-
ládunk régi papírjai között egy
uborkamag elszámolást találtam az
1930-as évekbôl. 

Nagyapám Eperjesy László
mint termelô szerepel rajta, a felvá-
sárló cég pedig Kellner Ilka vetô-
mag kereskedése. A termelés ké-
sôbb is kisebb nagyobb kihagyá-
sokkal folytatódott. Apám is ter-
melte többek között. Mint gyerek

emlékszem, hogy az uborkamagból
sokszor igen jó bevételek voltak, és
a legjelentôsebb „pénzes” növény
volt a családban. 

A termelôszövetkezet is folytat-
ta a hagyományt. Volt olyan év,
hogy 30-40 ha maguborka terület is
volt és 3-4 magfejtô gép mûködött.
Hagyományos fajtánk a Kínai kí-
gyó volt. Jelenleg a Zöldségter-
mesztési Kutató Intézet fajtáival
foglalkozunk 8-10 éve. Az uborka
szeszélyes, kényes növény, ilyen a
magproduktuma is. A 40 kg/ha– tól
az 550 kg/ha-ig képes teremni. A
Déry -Sóstó nevû táblában 1966-
ban, vagy 1967-ben nagyobb terü-
leten istállótrágyázott földben 550
kg/ha uborkamag termett, melyet

az akkori szakmai berkekben nem
hivatalos világrekordként emleget-
tek. 

Körülbelül 10 évvel ezelôtt a
Kapás lucerna nevû táblában szin-
tén 500 kg fölött volt a magmeny-
nyiség hektáronként. Voltak és
vannak nagy kudarcok is. Ekkor
kis idôre abbahagyjuk, de utána
néhányan folytatjuk jelenleg is, va-
gyis nem tudunk tôle megszaba-
dulni.

Ma sem sok helyen létezik
egyébként uborkamagtermesztés,
hiszen a hagyományok és a szakis-
meret mellett feltétele a magfejtô
gép megléte, melybôl talán a me-
gyében az egyetlen mûködni is ké-
pes példány nálunk található. Hát
ennyit községünk agrártörténeté-
nek egy pici gyöngyszemérôl.

Eperjesy Ferenc

Köszöntök minden régi, és sze-
retettel várok minden új olvasót a
könyvtárba.

Az egyik legnagyobb magyar
könyvtári szakember: Szabó Ervin
gondolataival azonosulva szeret-

ném végezni munkámat: „A leg-
jobb könyveket, a lehetôleg legtöbb
olvasónak, a legolcsóbb úton.”

Elsô alkalommal azoknak a fia-
tal és felnôtt olvasóknak ajánlanék
egy könyvet, akik szeretik és hisz-
nek még a mesékben. 

Oscar Wilde az angol és európai
szecesszió zseniális dráma- és pró-
zaírója. Az ô tollából származik a
Boldog Herceg címû mesegyûjte-

mény, amely minden eltúlzott ro-
mantikus stílusjegytôl mentes. Né-
ha mégis könnyeket csaló rövid
mesés novellákat tartalmaz. Olva-
sása, az idealizált XXI. századunk
és a mai emberek külsôséges, kife-
lé történô életvitelének gyógyszere
lehet.

Futkos Béláné
könyvtárvezetô

AA  HHEELLYYII
VVÁÁLLAASSZZTTÁÁSSII  
IIRROODDAA  HHÍÍRREEII

Miután az ajánlószelvények és
értesítôk kézbesítése megtörtént,
lapzártánkig a választási irodába 1
polgármesterjelölt és 7 képviselôje-
lölt juttatta el szükséges számban

ajánlószelvényeit. Az iroda által át-
vett anyagokat a Helyi Választási
Bizottság rendszeres – pénteken-
kénti – ülésein vizsgálja meg, majd
a feltételek fennállása esetén, a je-
lölteket nyilvántartásba veszi. Az
ezzel kapcsolatos határidô, szep-
tember 27. péntek 16.00 óra. Ezért
kérek minden jelöltet, hogy eddig
az idôpontig juttassa el hozzánk

ajánlószelvényeit. A határidô jog-
vesztô, így a késve benyújtott aján-
lószelvények alapján nem lehetsé-
ges jelölt nyilvántartásba vétele. A
jelöltek névsorát a szeptember 27-
ei határidôt követôen a Berczeli
Naplóban olvashatják majd a Tisz-
telt Olvasók.

Papp János jegyzô
HVI. vezetô

Futkos Béláné
könyvtárvezetô

UUbboorrkkaammaagg--tteerrmmeesszzttééss
TTiisszzaabbeerrcceelleenn



MMEEGGFFIIAATTAALLÍÍTTOOTTTT  
CCSSAAPPAATTTTAALL!!  ……..
A 2001/2002. bajnokság fô célkitûzése

a Megyei II-be való feljutás nem sikerült.
Ezt követôen várható volt, hogy a játé-
koskeretben változás történik, de az, hogy
ilyen nagymértékû, arra senki sem gondolt.
A nyár folyamán Turóczi Kemecsére,
Lehóczki Új-dombrádra igazolt. Cziotka,
Telek, Tihor sérült, Holp, Németh, Sánta,
Tóth F, Dögei, Frank, a bajnokság megkez-
dése közben jelentette be visszavonulását. 

Kovács fegyelmi okok miatt nem áll a
csapat rendelkezésére. Ezt követôen a ve-
zetés úgy döntött, hogy a saját nevelésû fi-
atalokra épít és azokkal vág neki a
2002/2003-as bajnokságnak. Fô célkitûzés
egy ütôképes fiatal csapat kialakítása. Négy
mérkôzésen 5 pontot szerzett csapatunk,
mely az elôzôekben leírtak alapján jó telje-
sítménynek mondható. 

Augusztus 18-án vasárnap Bas-halmon
kezdtük meg a szereplést, ahol a következô
csapat futott ki: Kerekes, Hullár L., Kovács
M. Tihor, Kató, Vatamány, Bényei,
Andrikó, Papp Tamás, Szûcs, Máté. A telje-
sen megfiatalodott együttes 0:0 arányú
döntetlent ért el. 

Ezt követôen hazai pályán augusztus
25-én Nyírtét csapatát fogadtuk, ahol az
alábbi együttes szerepelt: Újj Á., Hullár,
Holp, Sánta, Kovács, Görömbei, Andrikó,
Vedres, Németh, Tihor, Szûcs. Csereként
Bényei, Papp, Máté jutott szóhoz. Sajnos
3:2 arányban vereséget szenvedtünk. 

A kudarc után több játékos bejelentette
visszavonulási szándékát. Holp, Sánta, Né-
meth, Tihor, Szûcs sérülés, Kovács fegyel-
mezetlenség miatt nem tartott a csapattal a
szeptember 1-én Bökönyben sorra került
mérkôzésre. Esélyesnek egyáltalán nem
mondható gárdánk a következô összeállí-
tásban kezdte a mérkôzést. Kerekes, Hullár,
Görömbei, Kató, Vedres T., Vatamány,
Bényei, Vedres I., Andrikó, Papp T., Újj Á.
Csereként Máté Csaba. A teljesen átalakult
és kicserélôdött fiatal csapat nagyszerû já-
tékkal 3:0 arányú gyôzelmet aratott idegen-
ben, a mindig nehéz ellenfélnek tûnô
Bökönnyel szemben. 

Szeptember 8-án  Napkort fogadtuk ha-
zai pályán. A mérkôzés elôtt teljesen átala-

kult és megfiatalodott csapatunkat további
kellemetlenségek érték. Hullár L. munka-
helyi, Kató G. iskolai elfoglaltság, Szûcs és
Tihor sérülés miatt nem tudott a csapat ren-
delkezésére állni.  Fiaink a Kerekes, Máté,
Gö-römbei, Bényei, Vedres T., Vatamány,
Tarjányi, Vedres I., Andrikó, Papp, összeté-
telben futottak ki a hazai közönség elé.
Csereként Vedres Z. állt a csapat rendelke-

zésére. Az elmúlt évi bajnokság 3. helye-
zettje ellen fiataljaink nagyszerûen
helytálltak, több helyzetet dolgoztak ki,
majd Tarjányi fejesével és Görömbei re-
mekbe szabott szabadrúgás góljaival 2:2
arányú döntetlent értek el. 

Ifjúsági csapatunk eddig kétarcúnak
mutatkozott, hisz hazai pályán 14:0 és 6:1
arányú gyôzelmet aratott, idegenben vi-
szont mindkétszer 4:2 arányú vereséget
szenvedett. Az ôszi rajtról elmondható,
hogy a teljesen átalakult és kicserélôdött
teljesen helyi – a hûségérôl elhíresült
Görömbei kivételével – 16-20 éves fiata-
lokra épülô csapat nagyszerûen kezdte az
ôszt. A szurkolók egyöntetû véleménye,
hogy a helyi fiatalokra épülô csapatnak to-
vábbra is bizalmat kell szavazni és hosszú-
távon egy jó képességû fiatal gárdánk lesz.
Kérve a szurkolók türelmét és biztatását, jó
szurkolást és jó mérkôzéseket kívánok!

Hajnal András

Kiadja: Tiszabercel Község Önkormányzata. Felelôs kiadó: Hajnal András polgármester.
Felelôs szerkesztô: Papp János jegyzô. Rovatvezetôk: Berencsi Csaba (Községünk szülötte),

Zsíros Antalné (Nyugdíjasélet), Garai Zoltán (Baráti oldalak), Papp János (A Képviselôtestület házatájáról, Színes oldal, Körkérdés)
Hajnal András (Sport), Eperjesy Ferenc (Mezôgazdasági Hírek), Tarjányiné Dr. Jedlicska Ilona (Egészségünkért), Száraz Lászlóné (A
mi naplónk, Ezt írta az újság), Tarjányi Ferencné (Óvodai hírek), Hegedûs Józsefné (Könyvtári Lapozgató). Fotók: Garainé Nagy Éva.
Tördelés, nyomdai elôkészítés: Homonnai és Társa Kft., Pásztor István. Korrektor: Homonnai Zoltánné. Nyomdai munkálatok:
IMIPRINT Nyomda Nyíregyháza. Szerkesztôség: 4474. Tiszabercel, Fô út 40. Telefon: (42) 721-029, Fax: (42) 721-376. Kéziratokat
nem ôrzünk meg és nem küldünk vissza! Megjelenik: havonta. Példányszám: 750.

EEggyy  kkéépp  aa  mmúúllttbbóóll
1970-bôl származik ez a felvétel, melyen az akkori dicsô múltú ,,TIBISE” városkörzeti

II. osztályának bajnokcsapata látható. Állnak: Vattai Pál, Plósz István, Mészáros József,
Czene István, Kovács László, Hajnal László. Ülô sor: Varga József, Eperjesy Ferenc,
Czene András, Kozma István, Újhelyi Pál. A kép a sikerben is részes Kozma István
archívumából került hozzánk, melyet nagy örömmel teszünk közzé. Bizonyára sokakban
idéz fel szép emlékeket a múlt, egy-egy ilyen fotó láttán. Ha Önnek is van egy ilyen
valamely tiszaberceli közösséget bemutató régi emléke, juttassa el hozzánk, hogy ezzel is
gazdagabb legyen a Berczeli Napló és vele együtt olvasótábora is.






