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 Tettük mindezt annak dacára, hogy pályázatunk kimenetele az idén is kér-
dıjeles volt. Végre nem csak ötletek fogalmazódtak meg, hanem a kivitelezés is 
egy olyan csapatmunka lett, melybıl sokan sokféleképpen vehették ki részüket, 
senki nem érezhette magát mellızve. Sokakat töltött el jó érzéssel az a tény, 
hogy része lehet ennek a csapatnak. 
 Bár már év elején az elsı néhány „bemelegítı” rendezvénynél érezni 
lehetett, hogy valami megmozdult. Mindez kiteljesedett akkor, amikor a Sánta 
József és Tóthszegi Zoltán vezette Funny Trans BT. egy teljes nap költségeit 
és szervezésének „szépségeit” átvállalták a Tiszabercelért Egyesülettıl. 
İket követte - vagy szándékában meg is elızte - a Híd a jövıbe Egyesület 
Humicskó József vezetésével. A Nyír-Flop Kft és a Szakács és Társa KFT 
szintén egy-egy est költségeihez járult hozzá, így teljes a kép.  
 Az Önkormányzat kultúra iránti elkötelezettségét az idén is nyil-
vánvalóvá tette, a Gátszínház támogatásával, melyet az idén is Száraz 
Lászlóné remek szervezése elızte meg. 
 Az Arany-Parmen BT. az idén is hozta formáját és biztonság-
ban tudhattuk értékeinket, a közlekedés irányítása jelesre vizsgázott 
s némi „aprópénz” is jutott tılük, hogy a Karaoke est remekbesza-
bott vacsoráját már ne is említsem, ahol Görömbei Lajos fenséges 
vadpörköltje minden évben igazi kuriózum a magam fajta bolti 
csirkén felnıtt legénynek.  
 A Homonnai Zoltán szervezte Halászléfızı verseny az 
idén újra a régi fényében tündökölt, reméljük így lesz ez jövıre 
is. 
 A technikusok, „tévések” fotósok, minden igényt 
kielégítı munkájának sikerét igazolták az esték, köszönet 
Hajnal András polgármesternek aki minden újítást támoga-
tott. A felvételek még jó ideig visszaköszönnek majd a 
Berczel TV adásaiban. 
 S alig vettünk levegıt amikor újabb ötlettel álltak 
elı a hiperaktív stáb tagjai. Induljunk a Gyümölcskar-
neválon. Induljunk, mondtuk s újra ott volt a nagy 
csapat. A Vágner Ferenc és ifj. Tarjányi Miklós vezet-
te 70 fıs gárda olyan maradandót alkotott, melyre 
örökké emlékezni fognak azok, akik részesei voltak 
ennek a sikernek. 
 Tiszabercel ez úton is köszön minden 
segítséget, mely hozzájárult ahhoz, hogy ez a 
nyár újra rólunk, berceliekrıl szóljon. 
 Minderrıl részletek, írások, fotók la-
punk hasábjain. 
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Lapunk legutóbbi megjelenése óta a képvise-
lıtestület 2 ízben ülésezett. Elıször rendkívüli 
ülést tartott augusztus 1augusztus 1augusztus 1augusztus 1----jén, jén, jén, jén, ahol napirendre 
került a Biztonságtechnikai felülvizsgálatból 
eredı kötelezettségek további teljesítése. 
Mivel ÖNHIKI-s pályázatunk sikeres volt, az 
abban kötelezettségként vállalt érintés-, és 
villámvédelmi felújítások végrehajtása mellett 
döntött a testület. Ezt követıen a ravatalozó-
hoz történı székvásárlást tárgyalta meg, mely 
döntés értelmében 50 db, azóta használatba 
állított széket vásárolt az önkormányzat. Az 
orvosi rendelıbe irattartó szekrények készít-
tetése mellett foglalt állást, majd támogatta 
pályakezdı munkanélküliek foglalkoztatását 
az önkormányzatnál. Ezen az  ülésen a kép-
viselıtestület a református egyház parókiájá-
nak felújításához 100.000 Ft támogatást álla-
pított meg. A Marót-zugi Horgászversenyt 
ajándéktárgyak vásárlásával támogatta a 
képviselıtestület, melyet a legjobb berceli 
horgászok vehettek át. A testület örömmel 
hosszabbította meg a Bessenyei díszoklevél-
lel kitüntetett két tanuló ösztöndíját, mivel 

tanulmányi átlaguk elérte a 4,5 –et, így a 
meghatározott kritériumoknak továbbra is 
megfelelnek. 
Következı, immár munkatervbe iktatott ülését 
a testület augusztus 22augusztus 22augusztus 22augusztus 22----én én én én tartotta, ahol az 
önkormányzat költségvetésének elsı félévi 
helyzetérıl hallgatott meg beszámolót. Hajnal 
András polgármester a tájékoztatóban el-
mondta, hogy egy nagyon szigorú és takaré-
kos költekezés mellett az ÖNHIKI enyhített az 
önkormányzat feszített gazdasági helyzetén, 
ugyanakkor a második félév jelent minden 
évben nagyobb kiadást az önkormányzatok-
nak, így annyi érhetı el, hogy az intézmé-
nyeknél várhatóan további szigorításokra 
nincs szükség, bár a szeptember 1-jétıl élet-
be lépı új étkeztetési rendszer hatásait még 
nem ismerhetjük. Módosította a képviselıtes-
tület a 2005. évi költségvetési rendeletét az 
évközben beállt változtatásokkal, majd meg-
alkotta a korábbi oktatási intézmény alapító 
okiratát, melynek neve immár: Bessenyei 
György Általános Mővelıdési Központ. Szer-
kezeti változást nem hozott az új alapító ok-
irat, ugyanakkor az új elnevezés és a hozzá 
kapcsolódó más szabályozás ad új feladato-
kat az intézményvezetésnek. Ehhez a napi-
rendhez szorosan kapcsolódva László Antal 
igazgató tájékoztatót tartott az ÁMK 2005-
2006-.os tanévének elıkészületeirıl. Tájékoz-
tatott a személyi változtatásokról, majd arról, 
hogy mind a személyi, mind a dologi feltéte-
lek adottak az új tanév indításához. A testület 
döntött arról, hogy 2005-ben sem feledkezik 
meg az Idısek Világnapja eseményrıl és 
szeptember 30-án 14 órától az általános isko-
la tornatermében ünnepséget szervez, melyre 
az 57. életévüket betöltött nıket, valamint a 
62. életévüket betöltött férfiakat hívja meg, 
igazodva a nyugdíjtörvény által szabott korha-
tárokhoz. Az önkormányzat biztosította az 
SZJA törvényben foglalt egyszeri adókedvez-
ményt valamennyi érintett dolgozójának. A 
képviselıtestület a Modellezı Klub Bercel 
Kupa Szabadon repülı modellversenyét 
20.000 Ft-al támogatta. Döntött a testület 
arról is, hogy a Szakmunkásképzı Intézet 
tanulói és Csicsvári Gyula szakoktató vezeté-
sével helyreállított, jelenleg a Tőzoltó Szertár-
ban található Lovas Tőzoltó Fecs-
kendıt kiállítás céljából idıszako-
san átadja Ibrány Város Polgár-
mesteri Hivatala részére, mely 
átadás átvételrıl szigorú megálla-
podás fog születni. Az átadást 
elsısorban az indokolja, hogy az 
Ibrány Tőzoltóság elıtt elhelyezen-
dı emléktárgy még több hírnevet 
hozzon településünknek. A testület 
támogatja, hogy a Szakmunkás-
képzı Iskola elıtt található ipszi-
lonban kialakított virágágyáshoz 
hasonló ágyások kerüljenek kiala-
kításra Tiszabercel három bejára-
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tánál az üdvözlı táblák lábainál. Az önkor-
mányzat az iskolatej ingyen biztosítása mellett 
döntött, így tanulóink december 31-ig biztosan 
megkapják a napi tejadagjukat. A képviselı-
testület támogatta a gyümölcskarneválon való 
részvételt, melyrıl lapunk hasábjain beszámo-
lunk. Támogatta a Balsai Népfıiskola pályáza-
tát, mely falusi vendéglátó képzéssel kíván 
foglalkozni, valamint elsı körben hallgatott 
meg elképzelést, egy az önkormányzat intéz-
ményeihez kapcsolódó ellátó szervezet alapí-
tásáról. A Református Egyház ezen az ülésen 
elszámolt a részére nyújtott támogatással a 
korábban kötött megállapodás szerint, mely 
megállapodás megkötésére a korábbi tapasz-
talatok ösztönözték a képviselıtestületet. Tá-
mogatta a testület az óvodában található ját-
szótér felújítására benyújtandó pályázatot, 
melyhez 300.000 Ft önerıt biztosított. A testü-
let megállapította az 1-4 osztályos tanulók 
kedvezményes étkezési térítési díját, melynek 
köszönhetıen az étkezés csaknem ingyenes, 
önkormányzatunknál várhatóan 90 %-os támo-
gatást élvez.  
A napirendeket követıen a képviselıtestület a 
Polgármesteri Hivatalból a Bessenyei Emlék-
ház házasságkötı termébe vonult, ahol a ki-
tüntetı címek átadására rendezett ülésen vett 
részt, melyrıl részletes beszámoló olvasható 
az újságban.  
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Elsıként köszönettel tartozunk a lelkes kö-
zönségnek, akik megtiszteltek azzal, hogy 
megtekintették és tapssal jutalmazták elıadá-
sunkat. Köszönet jár Tiszabercel Község 
Önkormányzatának, hogy lehetıséget adott 
egy est megszervezéséhez, és támogatott 
minden technikai és fizikai segítséggel.  
Köszönet továbbá mindazoknak, akik anyagi 
támogatással, illetve munkájukkal segítették 
az est lebonyolítását. 

 

KÖSZÖNJÜK SZÉPEN:KÖSZÖNJÜK SZÉPEN:KÖSZÖNJÜK SZÉPEN:KÖSZÖNJÜK SZÉPEN:    
    

Funny Trans Bt.Funny Trans Bt.Funny Trans Bt.Funny Trans Bt.    
    
Ui.: Az újság zsúfoltsága miatt ennyi hely 
jutott a köszönetnyilvánításra, így nincs lehe-
tıségünk a név szerinti felsorolásra, amit 
szerettünk volna megtenni. 
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A kitüntetések átadása elıtt a polgármester 
köszönetét fejezte mindazoknak, akik 
Tiszabercel közéletének megformálásában az 
idén is aktívan részt vettek. Így Tiszabercel 
címerével ékesített tárgyjutalmat vehetett át 
többek között 
Czene István, aki vezetı operatıre és vágója 
tévénk mősorainak, valamint a Berczeli Ha-
lászléünnep vezetı-technikusi munkáiért, 
Ferenczy Endre, a tv mősorkészítésében és  
a rendezvény sorozat fotózásában vállalt 
szerepéért, 
Futkos Attila, a Beczel TV-ben készített inter-
júiért és önálló – Borban az igazság címő - 
mősoráért, 

Futkos Éva, számos 
segítségéért, melyet 
rendezvényeink meg-
valósításához évek 
hosszú sora óta nyúj-
tott, 
Kovács Szabolcs, a 
Berczel TV operatıri 
munkáiért és techni-
kusi szerepvállalásá-
ért, 
László Antal, rendez-
vény szervezésben 
vállalt tevékenységé-
ért, a technikusi fel-
adatok ellátásáért, 
Natkó Zoltán, a 
Berczel TV Népi 
mesterségek címő 
sorozatának elindítá-
sáért, mellyel a tévénkben elkészítette az 
elsı önálló filmet, 
Ifj. Sánta József, a Berczel TV operatıri mun-
káiért és technikusi szerepvállalásáért, 
Újhelyi Rita számos segítségéért, melyet 
rendezvényeink megvalósításához évek 
hosszú sora óta nyújtott. 
 
Ezt követıen Hajnal András polgármester a 
Tiszabercelnek hírnevet hozó rendezvényso-
rozatok támogatóinak köszönte meg munká-
ját, melyért szintén ajándéktárgyat vehetett át 
Ifj. Kolozsi László, aki a Tiszamenti Lovasklub 
elnökeként a Berczeli Lovasmajális rendezé-
sében vállalt szerepet, 
Andrikó Istvánné, akinek a Musical est támo-
gatása mellett a színpadunk háttérfüggönyét 
köszönhetjük, 
Bodnár Balázs, aki számos segítséggel és 
gépi munkával támogatta rendezvényeinket, 
Fekete Béla, A Mezıgazdasági Kiállítás és 
Vásár rendezéséért, 
Görömbeiné Dr. Balmacz Katalin, a Tiszaparti 
Gáti vásár szervezéséért, 
Farkas Istvánné, a Rétközi Nyugdíjas találko-
zó szervezéséért, 
Fogarasi Lajos, a NYÍRSÉGVÍZ RT. nevében 
az általa nyújtott számos támogatásért, 
Homonnai Zoltán, a Rétközi Kulturális és 
Turisztikai Napok ez évi eseményeinek meg-
szervezéséért, 
Kolozsi Krisztina, számos önkormányzati 

esemény rendezésében való részvételéért 
Kolozsi László, a Berczeli Lovasmajális meg-
szervezéséért, 
Máté András, a Berczeli Ulti Bajnokság szer-
vezéséért, 
Natkó Lászlóné, az Önkéntes Tőzoltó Egye-
sület mellett végzett munkájáért, 
Sánta József, a Berczeli Halászléünnep Musi-
cal estjének megszervezéséért, 
Sánta Mihály, a Polgárır Egyesület élén vég-
zett tevékenységéért, 
Ifj. Tarjányi Miklós, a Berczeli Halászléünnep 
rendezésében vállalt szerepéért. 
Tóthszegi Zoltán, a Berczeli Halászléünnep 
vezetı-technikusi munkájáért és a musical 
est szervezéséért 
Száraz Anita, a Berczeli Halászléünnepen 
végzett fáradhatatlan segítségéért és az ese-
mény népszerősítéséért, 
Száraz Lászlóné, a Berczeli Halászléünnep 
Gátszínházi estjének megszervezéséért és 
számtalan segítségért rendezvényünk sikeré-
ért. 
Az önkormányzat által rendezett események 
színvonalas szervezéséért Németh Éva, Új-
helyi Pálné és Geréné Varga Beáta kapott 
elismerésként ajándéktárgyat, akik most sem 
adták alább és fantasztikus terítékkel kápráz-
tatták el a megjelent ünneplı közönséget. 
Papp János – e sorok írója – aki jobbára ott 
volt ahol kellett, (a felsorolástól most eltekin-
tenék). 
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Egy életutat be lehet mutatni évszámokkal, 
adatokkal, – felsorolva a legfontosabb állomá-
sokat – de, ha az embert keressük, az év-
számok, események mögé kell tekintenünk. 
Ha Zsíros Antalné Németh Ilona életútját 
akarjuk felidézni, vissza kell mennünk az 
idıben több, mint hat évtizedet. Vissza kell 
mennünk Nagyhalász – Mága-sorra, ahol egy 
több generációs szeretı családba születik. 
Nagyszülık, szülık, testvérek összetartó 
közegébıl kerül a nyíregyházi Zrínyi Ilona 
Gimnáziumba, majd a Felsıfokú Tanítóképzı 
Intézetbe. 1961-ben Tiszabercelre helyezik 
tanítási gyakorlatra, s ez az év meghatározza 
az egész életét. Megszerette ezt a falut, s egy 
évvel késıbb – már végzett tanítóként - úgy 
dönt, hogy Bercelen marad. Tele a fiatalság 
lendületével, friss tudásával lát neki a leg-
szebb feladatnak: írni, olvasni tanítani a gye-
rekeket. Alsós tanító marad 15 évig, nagy 
gyakorlatot szerezve a betővetés tanításá-
ban. 
Magánélete kiteljesedik: 1963-ban férjhez 
megy Zsíros Antal késıbbi TSZ fıkönyvelı-
höz. Két fiút nevelnek, taníttatnak, segítik 
ıket a családalapításban nagy szeretettel, 
törıdéssel. 
Ahogy egyre gyakorlottabbá válik a kicsik 
világában, úgy érzi, vannak még tartalékai, 
szeretné a tágabb közösséget is szolgálni. 
Népmővelési ügyvezetıként több, mint egy 
évtizedig szervezi a község kulturális életét 
egy olyan idıszakban, amikor ennek a mun-
kának még nem voltak nálunk hagyományai. 
Menni, kilincselni, meggyızni, elfogadtatni, 
kiharcolni – nem a maga, a község érdeké-
ben. 
Újabb lendületet vesz: 1978 - ben magyar 
szakos tanári oklevelet szerez. Jó szóval, 
szeretettel, okos szigorral oktatja a felsısöket 
írók, költık alkotásain és személyes példa-
mutatásán keresztül hazaszeretetre, az anya-
nyelv szeretetére, az örök emberi értékek 
megbecsülésére. 
Az igényes munka iránti elkötelezettségét 
1975 – ben Minisztériumi dicsérettel, 1982 – 
ben Kiváló munkáért kitüntetéssel ismerik el. 
A közélethez már ekkor is több szállal kötı-
dik. 1985-tıl Községi PB tag, Pedagógus 
Alapszervezeti párttitkár 1979 – tıl 1985 – ig. 
Vállalja, mert ezáltal is reméli iskolája gyara-
podását, felemelkedését. Az iskola irodalmi 
szakkör vezetıjeként a községi és iskolai 
mősorok felelıse. Ezt a munkáját is az igé-
nyesség jellemzi. Munkatársaival jó baráti 
viszonyt alakított ki: mindenkit meghallgat és 
jó tanácsot ad – igazi vezetı alkat. 
Észrevették ezt mások is, így 1984 – ben a 
nyugdíjba vonuló Munkácsi Mihály igazgató 
úr után ıt kérték fel az iskola igazgatására. 
Ezt a posztot 1997 – ig, nyugdíjazásáig töltöt-
te be, elvégezve közben egy egyéves inten-
zív vezetıképzıt is. 
Igazgatóként a hozzáértés, a humánum, a 

derő jellemezte. Kollégáival szemben ember-
séges, megértı. Egy összekovácsolódott, 
összetartó nevelıközösséget alakított ki, ahol 
jó volt dolgozni. Igazgatása alatt élte az iskola 
a „virágkorát” abban az értelemben, hogy 
akkor még sokkal több jó képességő tanulója 
volt az iskolának. Nehezítette a dolgát, hogy 
a paszabi tagiskola, majd az óvoda ügyeit is 
intéznie kellett. Sokszor kellett küzdenie a 
közönnyel, a szőkös anyagi kerettel, a min-
dennapok apró, fárasztó gondjaival, de opti-
mizmusa, kitartása mindig átsegítette a ne-
hézségeken. 
Következett 1997., egy nagy álom megvaló-
sulása: hogy az iskola felvehesse a község 
nagy szülöttje, Bessenyei György nevét. Még 
részt vett a négy tanteremmel kibıvített iskola 
névadó ünnepségének elıkészületi munkái-
ban, s ezután befejezte az aktív munkát, de 
nem az aktív életet. 
Nyugdíjba vonulása után 1997. decemberé-
ben a képviselıtestület címzetes igazgatói 
címet adományozott részére. Közéleti mun-
kássága sokrétő. Képviselıtestületi tag már a 
kezdetektıl. 1998 – tól alpolgármester. A 
Bessenyei Társaság aktív tagjaként 1997-ben 
Bessenyei Emlékéremmel jutalmazták tevé-
kenysége elismeréseként. A Tiszabercelért 
Egyesület tagjaként szervezi minden év feb-
ruárjában a Bessenyei emlékmősort. 
A község érdekében végzett sokoldalú mun-
kájáért a Barátok Tiszabercelért Egyesület 
által adományozott „ Az Év Embere” kitünte-
tést vehette át 2000 – ben, 2001 – ben pedig 
a Képviselıtestület által odaítélt „A Köz Szol-
gálatáért” érdemérmet kapott. 
Az 1997 – ben megalakult Nyugdíjas Egyesü-
let vezetését, s ezzel annak minden gondját 
magára vállalta. Azóta vidámabb, tartalma-
sabb annak a mintegy 70 nyugdíjas emberek 
az élete, akik tagjai az egyesületnek. Nélküle 
talán sosem jutottak volna el színházba, ki-
rándulni, együtt ünnepelni Karácsonyt, névna-
pot. Az általa vezetett egyesület új értelmet 
adott a munkában megfáradt idıs, de még 
élni szeretı embereknek. Kell-e ezután mon-
dani, hogy tavaly óta a Megyei Nyugdíjas 
Szövetségnek titkára tagja. 

A mai napon egy nagyon gazdag életút újabb 
elismeréséhez érkeztünk: megköszönni azt a 
négy évtizeden át tartó közéleti tevékenysé-
get, melynek méltó megkoronázása ez a mai 
nap. A kitüntetés elismerése annak a munká-
nak, melyet egész életében a falu érdekében 
tett. Elismerése fáradhatatlan tenni akarásá-
nak, önzetlenségének. 
A mai nap nem lezárása, csak egy állomása 
tevékeny életének. Tapasztalataira, tanácsai-
ra, emberségére, kedves szavaira még na-
gyon sokáig szükségünk lesz. 
Kívánjuk, hogy unokái, családja körében 
egészségben éljen, s még akkor is ı legyen a 
Nyugdíjas Egyesület vezetıje, amikor mi 
nyugdíjba megyünk.     
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1948. karácsonyának második napján szüle-
tett Tiszabercelen, édesapja ács, édesanyja 
varrónı, akik a munkájuk mellett földmővelés-
sel tartották el családjukat. Általános iskolai 
tanulmányait szülıfalujában végezte, ezt 
követıen kitőnı eredménnyel szerzett bizo-
nyítványt az ózdi szakmunkásképzı iskola 
nehézgépkezelıi szakán. Elsısorban anyagi 
okok miatt nem folytatta tanulmányait, így 18 
éves korától katonai szolgálatot teljesített, 
ahol a repülés iránti érdeklıdése miatt az 
ejtıernyıs alakulatoknál teljesít szolgálatot. 
Leszerelése után Nyíregyházán, Bujon, majd 
1972-ben kötött házassága után a helyi ter-
melıszövetkezetben dolgozott. A termelıszö-
vetkezet megszőnése után az Arany-Parmen 
BT. tagja volt, idıközben azonban egészségi 
állapota miatt nyugdíjazták.  
Az elmúlt idıszakban, a helyi közéletben 
aktívan részt vesz, volt tanácstag, jelenleg 
önkormányzati képviselı, alapítója a Barátok 
Tiszabercelért Egyesületnek, melynek mai 
napig elnökségi tagja. Megérezve a civil szer-
vezetekben rejlı lehetıségeket, vezetésével 
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„Humija” és megoldja a megoldhatatlant is. A 
csodára azonnal képes, igaz, a lehetetlenre 
még néha nála is várakozni kell. Mi, akik a 
rendezvények során büszkén lépünk fel az 
emelvényekre és köszöntınkben méltatjuk a 
résztvevıket, majd a köszönı tapsviharban 
elégedetten nyugtázzuk újabb sikereinket, 
hajlamosak vagyunk megfeledkezni az ilyen 
nagyszerő és nélkülözhetetlen emberekrıl. 
Tiszabercel Község Önkormányzati Képvise-
lıtestülete július 11-én nem feledkezett meg 
mindarról, amit Humicskó József, mindannyi-
unk Humija tett Tiszabercel felvirágoztatásá-
ért. Ezért 2005. évben a Tiszabercelért kitün-
tetı címet neki ítélte. 
    
Hajnal András polgármester a Köz szolgálatá-Hajnal András polgármester a Köz szolgálatá-Hajnal András polgármester a Köz szolgálatá-Hajnal András polgármester a Köz szolgálatá-
ért kitüntetést Hegedős Józsefné részére ért kitüntetést Hegedős Józsefné részére ért kitüntetést Hegedős Józsefné részére ért kitüntetést Hegedős Józsefné részére 
nyújtotta át. nyújtotta át. nyújtotta át. nyújtotta át.     
    
HEGEDŐS JÓZSEFNÉ HEGEDŐS JÓZSEFNÉ HEGEDŐS JÓZSEFNÉ HEGEDŐS JÓZSEFNÉ –––– A köz szolgálatáért  A köz szolgálatáért  A köz szolgálatáért  A köz szolgálatáért 
kitüntetı címkitüntetı címkitüntetı címkitüntetı cím    
 
Csendben, a háttérben maradva dolgozni egy 
életen át – így jellemezhetnénk legrövidebben 
a most „A Köz Szolgálatáért” kitüntetésben 
részesülı Hegedős Józsefné született: Palicz 
Katalin életútját. 
18 éves korától, amikor Bercelre került, 40 
éven át szolgálta a falut önzetlenül, nem pa-
naszkodva, nem dicsekedve. 
Baráti körben gyakran felidézte azt a napot, 
amikor 1961-ben a Kölcsey Ferenc Gimnázi-
umban letett érettségije után a nyírszılısi 
szeretı család támogatását maga mellett 
érezve elindult, s leszállt Tiszabercelen a 
kisvonatról, s az iskolát kereste. Akit kérde-
zett, az szintén akkor került Bercelre tanítani, 
s akivel életre szóló barátságot kötött: Zsíros 
Antalné. Így találta meg az iskolát, s ettıl a 
naptól kezdve az iskoláról szólt az élete. A 
hosszú szıke copfos 18 éves kis tanár nénit 
a falu hamar befogadta, megszerette. Képesí-
tés nélküli nevelıként kezdett dolgozni, mos-
toha körülmények között. Ingáznia kellett a 
faluban a különbözı helyszíneken lévı iskola-
épületek között naponta többször is: a Kos-
suth útiból a Fı útiba, onnan a Bessenyei 
útiba, onnan Vöröshadsereg úti iskolába. 
Munka mellett szerzett magyar-orosz szakos 
tanári oklevelet az Egri Tanárképzı Fıiskolán 
1967-ben. 
Közben 1966-ban férjhez ment. Férje Hege-
dős József mérnök-tanár,    majd gazdálkodó, 
akivel megértésben, szeretetben nevelik két 
lányukat, most már pedig az unokák egyre 
bıvülı sorát. Nagyobb családjában, az isko-
lában a gyerekek között is sok örömben, si-
kerélményben volt része. Felelısséggel, biz-
tos szakmai tudással áll tanítványai elé. Meg 
kellett szerettetnie egyrészt a 60-as évek 
elején még szokatlan idegen-nyelv tanulást, 
másrészt ráébreszteni tanítványait a magyar 
nyelv, a magyar irodalom szépségeire, érté-
keire. 
Sikerrel teszi mindezeket négy évtizeden át. 
Hosszasan lehetne sorolni azon tanítványok 
nevét, akik általa váltak irodalmat szeretı, 
olvasó emberekké, azokét, akik Kazinczy 
éremmel tértek haza „Szép magyar beszéd” 
versenyekrıl, akik szavalóversenyeken értek 
el jó eredményeket, azokét, akik az ı példája 
nyomán váltak diplomás emberekké. 

alakult meg a Híd a Jövıbe egyesület, mely-
nek elnöke és egyben motorja is. 
Kedvelt idıtöltése a vadászat, mely élete 
részévé vált, ugyanakkor ahogyan egészsége  
és ereje engedi, a mindennapok küzdelmei-
ben, mint megannyi bercelinek fı helyet a 
mezıgazdaság az örökölt és vásárolt földek 
megmővelése jelenti. 
Önkormányzati képviselıként szakterülete a 
mezıgazdaság mellett a civil kapcsolatok 
építése, rendezvények szervezés. Sajátossá-
ga személyének, hogy nem csak ötletekkel áll 
elı, hanem azonosulni tud minden olyan kez-
deményezéssel, melybıl érzi, szülıfaluja 
arathat. S ha az aratás ízét megérzi, azonnal 
a tettek mezejére lép és mielıtt mi a megol-
dáson kezdenénk gondolkodni, ı talán már el 
is készítette. A Képviselıtestület látva ezen 
tevékenységekbıl származó eredményeket, a 
civil szervezetek munkáját segítı, támogató 
önkormányzati bizottság elnökének választot-
ta, melynek köszönhetıen a tiszaberceli ren-
dezvények száma évrıl-évre nı, nem csak 
mennyiségében, hanem minıségében is 
egyre elırehalad, mely jó alapot jelenthet 
mindazoknak, akik egyszer átveszik majd 
tılünk a stafétát. 
Humicskó József a Tiszabercelnek hírnevet 
hozó rendezvények kezdetétıl az a személy, 
akire biztosan számíthatott bárki, aki szerve-
zésbe fogott. Már a kezdetek kezdetén, ami-
kor a rendezvények még csak ötletek voltak, 
teljes mellszélességgel állt ki a megvalósítás 
mellett. Idıt, fáradtságot nem kímélve dolgo-
zott a rendezvények sikeréért, egyetlen cél 
érdekében, hogy Tiszabercel szebb, jobb és 
élhetıbb legyen. Föltehetjük a kérdést, mégis 
mindezt miért? İ így válaszolt 2004- márciu-
sában, amikor a Tiszabercelért Egyesület az 
„Év embere Tiszabercelen” kitüntetést ado-
mányozta neki: „Azért mert itt lakom és ezek 
által jobban érzem magam. A rendezvények 
értünk vannak és szeretném, ha mindenki 
örömmel gondolna vissza rájuk.  Sokan fur-
csának tartanak az így elvégzett munkámért, 
de úgy gondolom, a problémákat mindegy 
hogy hogyan, de meg kell oldani.” 
Humicskó József nevéhez főzıdik elsı alka-
lomtól a Takaros Porta mozgalom megszer-
vezése. Elıször a Barátok Tiszabercelért, 
majd több mint egy éve az általa alapított Híd 
a Jövıbe Egyesület szárnyai alatt. A mozga-
lom kapcsán Tiszabercel utcái, házai megvál-
toztak, s ennek köszönhetıen egy szebb 
környezet, egy élhetıbb Tiszabercel várja az 
idelátogatóba jövıket, de azokat is, akik 
hosszabb távon terveznek Tiszabercelen. 
Végezetül, de nem utolsó sorban engedjék 
meg, hogy idézzek a Berczeli Napló 2002. 
augusztusi számából, amely méltán tükrözi 
azt, hogy a képviselıtestület megfontolt, jó 
döntést hozott. „Ahol két fedıt összevernek, ı 
ott van, szoktuk mondani az olyan emberrıl, 
aki nem mint minden lében kanál, okoskodik 
bele a dolgokba, hanem segítıkészségével 
és önzetlenségével a tıle elvárhatón felül 
segít. ...   Sokaknak Ismerıs az idézet: „Ha a 
kávé keserő, ha a mártás savanyú, csak egy 
szót kiálltok, csak annyit, hogy anyu”. Ha be 
kell verni egy szeget, ha le kell ásni egy osz-
lopot, ha meg kell építeni a színpadot, ha 
áram kell, ha víz kell, ha tőz kell, ha 3 fázis 
kell, ha 4 kerék kell, akkor jön mindenki 

Az orosz nyelv tanításának nehézségeitıl 
sem riad vissza: állandóan képezi magát, 
szemléltetı eszközöket készít, külföldi nyelv-
tanfolyamon vesz részt, hosszú hetekre ma-
gára hagyva családját. Orosz nyelvő újságok-
kal, orosz nyelvő levelezéssel, szakkörrel 
színesíti a nyelvtanulás nem mindig érdekes 
folyamatát. 
Tanítványait sikeresen készíti fel a középisko-
lai felvételire – sokan, sokszor visszajárnak 
megköszönni a kapott tudást, a biztatást, a jó 
szót, a türelmet. Magyar szakosként hosszú 
évekig a községi, iskolai ünnepélyek felelıse. 
Nincs két egyforma mősor. 
Mindig a színvonalas, kidolgozott összeállítás 
a mérce, s utána az elismerı szavak: szép 
volt, méltó volt az eseményhez. 
Fel kell idéznünk a jó hangulatú, sikeres Bes-
senyei vetélkedıket, amikor 10-12 iskola 
diákjai számára készítette a vetélkedı anya-
gát, az ezt megelızı háziversenyek sorát, a 
Bessenyei emlékmősorokat, a Költészet napi 
vetélkedıket, az Olvasás éve rendezvényso-
rozatát, amelyeknek cselekvı részese volt. 
Munkaközösség - vezetı, osztályfınök. Az 
ehhez kötıdı feladatok szétfeszítik a munka-
idı kereteit, de ezt már a család is megszok-
ta: anya még az iskolában van, még próbál-
nak, még versenyre készít, sokszor hajnalig 
javít. 
Két életrajzi adat, amely egy kis elismerést 
hoz: 1983-ban a Magyar Úttörık Országos 
Szövetségének dicsérı oklevelét kapja, 1985- 
ben minisztériumi dicséretben részesül. 
Közéleti tevékenysége szélesedik: könyvtáros 
lesz a Községi és Iskolai Könyvtárban, ahol 
ha kell, főtetlen teremben dolgozik, ha kell, 
takarít, fıiskolai elıkészítıt tart, besegít egy-
egy szemináriumi dolgozatba, gyerekeket 
nevel a könyv szeretetére, megbecsülésére. 
2002. végéig végzi ezt a munkát odaadással, 
elkötelezettséggel. 
A Bessenyei Társaság tagja. Viszi a szülıfalu 
képviseletét, üzenetét egy nagyobb közös-
ségbe, ahol még él a Bessenyei kultusz. 
Pedagógiai munkája a neveléssel vált teljes-
sé. A tanítás mellett talán azzal tett legtöbbet, 
hogy generációk egész sora került ki úgy a 
keze alól, hogy emberséget, tisztességet, 
szeretetet, igazi emberi értékeket tanulhattak 
tıle. 
Volt mindenkihez halk szava, biztató moso-
lya. Tanítványainak egyéni problémáit megér-
tıen fogadta, s azok mindig bizalommal for-
dulhattak hozzá, ha baj volt odahaza, ha nem 
volt pénz kirándulásra, ha jött az elsı szere-
lem. Igazi közösséget tudott kovácsolni a 
sokszor vad, szertelen gyerekekbıl, akik 
mára már felnıtt fejjel is emlegetik a közös 
farsangi fellépések, kirándulások, táborozá-
sok, színházlátogatások visszahozhatatlan 
hangulatát. Egyéniségével is nevelt: mellette 
elcsendesedett a hangos szó, türelemmé vált 
a türelmetlenség, békességé a békétlenség, 
önzetlenséggé az önzés. 
Aztán – mára már emlékké váltak a tevékeny 
évek, s talán egy még szebb idıszak követ-
kezett. 2002-tıl nyugdíjba vonulása után az 
anyaság mellett a legszebb hivatás, a nagy-
mamaság várta. Ma már az unokákra szánja 
azt az idıt, amelyet a gyerekeire nem tudott, 
mert várta a munka, várta az iskola, a könyv-
tár. 
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A  mára mögöttünk hagyott 2004 / 2005 A  mára mögöttünk hagyott 2004 / 2005 A  mára mögöttünk hagyott 2004 / 2005 A  mára mögöttünk hagyott 2004 / 2005 ---- ös  ös  ös  ös     
tanévben a Rétközi Iskola Szövetség versenyein tanévben a Rétközi Iskola Szövetség versenyein tanévben a Rétközi Iskola Szövetség versenyein tanévben a Rétközi Iskola Szövetség versenyein     

sikeresen szerepelt tanulóink:sikeresen szerepelt tanulóink:sikeresen szerepelt tanulóink:sikeresen szerepelt tanulóink: 

A mi László Antal igazgatóLászló Antal igazgatóLászló Antal igazgatóLászló Antal igazgató    

Helyesírás versenyen Gönczi Edina 4. osztá-Helyesírás versenyen Gönczi Edina 4. osztá-Helyesírás versenyen Gönczi Edina 4. osztá-Helyesírás versenyen Gönczi Edina 4. osztá-
lyos tanuló. lyos tanuló. lyos tanuló. lyos tanuló.     
Felkészítıje: Száraz       LászlónéFelkészítıje: Száraz       LászlónéFelkészítıje: Száraz       LászlónéFelkészítıje: Száraz       Lászlóné    

Kazinczy Szép magyar beszéd verseny: Kazinczy Szép magyar beszéd verseny: Kazinczy Szép magyar beszéd verseny: Kazinczy Szép magyar beszéd verseny: 
Leskó Evelin 7. osztályos    tanulónk, aki beju-Leskó Evelin 7. osztályos    tanulónk, aki beju-Leskó Evelin 7. osztályos    tanulónk, aki beju-Leskó Evelin 7. osztályos    tanulónk, aki beju-
tott az országos versenyre is, ahol sikeresen tott az országos versenyre is, ahol sikeresen tott az országos versenyre is, ahol sikeresen tott az országos versenyre is, ahol sikeresen 
képviselte a térségi iskolákat. képviselte a térségi iskolákat. képviselte a térségi iskolákat. képviselte a térségi iskolákat.     
Felkészítı nevelı: Stefánné Kiss Erzsébet.Felkészítı nevelı: Stefánné Kiss Erzsébet.Felkészítı nevelı: Stefánné Kiss Erzsébet.Felkészítı nevelı: Stefánné Kiss Erzsébet.    

Móra F. mőveltségi verseny. A csapat tagjai: Móra F. mőveltségi verseny. A csapat tagjai: Móra F. mőveltségi verseny. A csapat tagjai: Móra F. mőveltségi verseny. A csapat tagjai: 
Kató Edit és Boda Anett 4. osztályos, Kató Edit és Boda Anett 4. osztályos, Kató Edit és Boda Anett 4. osztályos, Kató Edit és Boda Anett 4. osztályos, 
Korsoveczki Gyula és Tarjányi Evelin 3. osz-Korsoveczki Gyula és Tarjányi Evelin 3. osz-Korsoveczki Gyula és Tarjányi Evelin 3. osz-Korsoveczki Gyula és Tarjányi Evelin 3. osz-
tályos tanulók.  tályos tanulók.  tályos tanulók.  tályos tanulók.      
Felkészítı: Száraz LászlónéFelkészítı: Száraz LászlónéFelkészítı: Száraz LászlónéFelkészítı: Száraz Lászlóné    

Rajzversenyen Boda Anett 4. osztályos tanu-Rajzversenyen Boda Anett 4. osztályos tanu-Rajzversenyen Boda Anett 4. osztályos tanu-Rajzversenyen Boda Anett 4. osztályos tanu-
ló. ló. ló. ló.     
Felkészítı nevelı: Száraz Lászlóné. Felkészítı nevelı: Száraz Lászlóné. Felkészítı nevelı: Száraz Lászlóné. Felkészítı nevelı: Száraz Lászlóné.     

Német nyelv: Nagy Éva 7. évfolyamos tanuló.Német nyelv: Nagy Éva 7. évfolyamos tanuló.Német nyelv: Nagy Éva 7. évfolyamos tanuló.Német nyelv: Nagy Éva 7. évfolyamos tanuló.    
    
Felkészítı: Hornyik Tibor.Felkészítı: Hornyik Tibor.Felkészítı: Hornyik Tibor.Felkészítı: Hornyik Tibor.    

Négytusa egyéni verseny: Kató Dániel 6. Négytusa egyéni verseny: Kató Dániel 6. Négytusa egyéni verseny: Kató Dániel 6. Négytusa egyéni verseny: Kató Dániel 6. 
osztályos tanuló.osztályos tanuló.osztályos tanuló.osztályos tanuló.    
    

Felkészítı: Bíró SándorFelkészítı: Bíró SándorFelkészítı: Bíró SándorFelkészítı: Bíró Sándor    

III. helyezés: III. helyezés: III. helyezés: III. helyezés:     
Labdarúgás nagykörzeti verseny. Labdarúgás nagykörzeti verseny. Labdarúgás nagykörzeti verseny. Labdarúgás nagykörzeti verseny.     
A csapat tagjai: A csapat tagjai: A csapat tagjai: A csapat tagjai:     
    
Tóth Gyula, Kató Dániel, Balogh Richárd, Lakatos Tóth Gyula, Kató Dániel, Balogh Richárd, Lakatos Tóth Gyula, Kató Dániel, Balogh Richárd, Lakatos Tóth Gyula, Kató Dániel, Balogh Richárd, Lakatos 
Dezsı, Váraljai János Csotka Norbert, Kovács Dezsı, Váraljai János Csotka Norbert, Kovács Dezsı, Váraljai János Csotka Norbert, Kovács Dezsı, Váraljai János Csotka Norbert, Kovács 
Imre, Oláh Dezsı, Szendrei Norbert, Imre, Oláh Dezsı, Szendrei Norbert, Imre, Oláh Dezsı, Szendrei Norbert, Imre, Oláh Dezsı, Szendrei Norbert,     
Szendrei Béla, Szendrei Béla, Szendrei Béla, Szendrei Béla,     
    
Felkészítı nevelı: Bíró SándorFelkészítı nevelı: Bíró SándorFelkészítı nevelı: Bíró SándorFelkészítı nevelı: Bíró Sándor    

Matematika városkörzeti verseny: Kató Dániel Matematika városkörzeti verseny: Kató Dániel Matematika városkörzeti verseny: Kató Dániel Matematika városkörzeti verseny: Kató Dániel 
6. osztály.6. osztály.6. osztály.6. osztály.    
    

Felkészítı nevelı: Lipcseiné Nemcsik Edit.Felkészítı nevelı: Lipcseiné Nemcsik Edit.Felkészítı nevelı: Lipcseiné Nemcsik Edit.Felkészítı nevelı: Lipcseiné Nemcsik Edit.    

IIIIIIII. helyezés:. helyezés:. helyezés:. helyezés:    

IIIIIIIIIIII. helyezés:. helyezés:. helyezés:. helyezés:    

IIII. helyezés:. helyezés:. helyezés:. helyezés:    
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Tarjányi Krisztina, Kató Edit, Kató Dániel, Leskó Evelin,  Szántó Andor, Tarjányi Evelin, Korsoveczki Gyula, Tarjányi Krisztina, Kató Edit, Kató Dániel, Leskó Evelin,  Szántó Andor, Tarjányi Evelin, Korsoveczki Gyula, Tarjányi Krisztina, Kató Edit, Kató Dániel, Leskó Evelin,  Szántó Andor, Tarjányi Evelin, Korsoveczki Gyula, Tarjányi Krisztina, Kató Edit, Kató Dániel, Leskó Evelin,  Szántó Andor, Tarjányi Evelin, Korsoveczki Gyula,     

Szilágyi Vívien, Csatlós Zoltán, Szilágyi Vívien, Csatlós Zoltán, Szilágyi Vívien, Csatlós Zoltán, Szilágyi Vívien, Csatlós Zoltán,     

Berczeli 

lettel köszöntjük iskolánkhoz érkezett pedagógusainkat: 
Hegedősné Leskó Viktória matematika- földrajz, Szabó Mónika 
tanító szakos kartársnıket, Hegedős Zoltán testnevelés, Ifj. Stefán 
János történelem-földrajz szakos kartársakat. A Teleház vezetése 
mellett óraadóként dolgozik iskolánknál Vass Tamás matematika- 
számítástechnika szakos kartárs. 
Kérjük a Szülıket, segítsék a gyerekeiket abban, hogy eredménye-
sen teljenek az idei tanév napjai az iskolában és a családi életben 
egyaránt. 

A 2005-2006-os tanév munkáját ezen a néven, de változatlan formá-
ban szervezzük meg az intézményeinknél. Az új név továbbra is 
magába foglalja az óvodai nevelést, az iskolai oktatást, az alapfokú 
mővészeti képzést, a községi és iskolai könyvtár tevékenységét, a 
közmővelıdési munka szervezését. Az óvodában 85-en, az iskolá-
ban 202-en kezdték el a munkát annak érdekében, hogy sikeresek 
legyenek gyerekeink a mindennapi munka során. Ebben a tanévben 
is lehetıséget teremtettünk a mővészeti képzés folytatására. Tiszte-
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(B.N.) Egyszer volt hol nem volt... Így is kezdhetném az idei sztorit, csak (B.N.) Egyszer volt hol nem volt... Így is kezdhetném az idei sztorit, csak (B.N.) Egyszer volt hol nem volt... Így is kezdhetném az idei sztorit, csak (B.N.) Egyszer volt hol nem volt... Így is kezdhetném az idei sztorit, csak 
hogy mindaz amit a Tiszabercelért Egyesület az Önkormányzattal, a hogy mindaz amit a Tiszabercelért Egyesület az Önkormányzattal, a hogy mindaz amit a Tiszabercelért Egyesület az Önkormányzattal, a hogy mindaz amit a Tiszabercelért Egyesület az Önkormányzattal, a 
Tiszaberceli Nyugdíjasok Egyesületével, a Híd a jövıbe Egyesülettel, Tiszaberceli Nyugdíjasok Egyesületével, a Híd a jövıbe Egyesülettel, Tiszaberceli Nyugdíjasok Egyesületével, a Híd a jövıbe Egyesülettel, Tiszaberceli Nyugdíjasok Egyesületével, a Híd a jövıbe Egyesülettel, 
valamint számos támogatóval (többek között: Funnyvalamint számos támogatóval (többek között: Funnyvalamint számos támogatóval (többek között: Funnyvalamint számos támogatóval (többek között: Funny----Trans BT., AranyTrans BT., AranyTrans BT., AranyTrans BT., Arany----
Parmen BT. Szakiskola, Szabolcs Takarék, Szakács és Társa KFT., Parmen BT. Szakiskola, Szabolcs Takarék, Szakács és Társa KFT., Parmen BT. Szakiskola, Szabolcs Takarék, Szakács és Társa KFT., Parmen BT. Szakiskola, Szabolcs Takarék, Szakács és Társa KFT., 
NyírNyírNyírNyír----Flop KFT., ) együtt létrehozott, az nem mese. Hála Istennek való-Flop KFT., ) együtt létrehozott, az nem mese. Hála Istennek való-Flop KFT., ) együtt létrehozott, az nem mese. Hála Istennek való-Flop KFT., ) együtt létrehozott, az nem mese. Hála Istennek való-
ság. De lássuk mi is történt a 7 szín alatt.ság. De lássuk mi is történt a 7 szín alatt.ság. De lássuk mi is történt a 7 szín alatt.ság. De lássuk mi is történt a 7 szín alatt.    
Augusztus 6-án Színházban járhatott a festıi szépségő berceli Tisza-

Remélem jövıre majd táncolunk 
az idei helyett is. 
A jövıre 150 éves Mezıkeresztesi 
férfikórus fantasztikus elıadása 
minden keserőségünket feledtette, 
pedig az idıjárás kissé borúsra 
fordult. De ez volt az utolsó nap 
mely megtréfált bennünket egy 
kissé, bár tény, a közönség moz-
dulni sem akart a csapkodó esı 
ellenére majd szőnni nem akaró 
tapssal köszönte meg a csodála-
tos elıadást. 
Szerdán következett az ami még 
nem volt a berceli gáton. Musical 
méghozzá hazai fellépıvel. A 
színpadot,  benépesítı fiatalok 
akiket ráadásul földieinknek is 
mondhatunk, hiszen Ibrányból 
érkeztek, - fergeteges mősorral 

rukkoltak elı. Úgy tudtam, hogy a RIKE, egy amatır társulat. De csak 
eddig az elıadásig. Nem tudom ki hogy van ezzel, de nekem úgy 
tőnt - remélem senkit nem sértek ezzel - a 8 nap alatt fellépık közül 
elvitték a pálmát.  
Persze nem kellett félteni a nyugdíjasok seregét akik az idén szeré-
nyebbre sikeredett Gáti vásárral egybekötött Regionális találkozóra 
érkeztek hozzánk. Bár a fiatalok lennének ennyire életigenlık mint 
azok, akik idıt és fáradtságot nem kímélve kilátogattak a gátra. A 
polgármesteri köszöntıt, az Egészségügyi Fıiskola rektor helyettesé-
nek elıadása, majd iskolásaink és nyugdíjasaink bemutatója követte. 
Az ebédet pedig néptánc, vers, szólóének, és esetig tartó mulatság. 
A kötélhúzó viadal kicsit felemás lett. Jól elıkészített pálya, jól szer-
vezett csapatok, de még ez is kevés, ha a Tisza árad, mert a nık 
„csak” a szárazon mertek viaskodni, míg a komp húzás a magas 
vízállás miatt az idén elmaradt. Jöttek viszont a nyíregyházi tőzoltók 
és gépjármővükkel egy kis bemutatót tartottak. Számomra a nap 
fénypontja az esti karaoke volt. Lehettünk úgy 70-en, de a fellépık 
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partra kilátogató. Az Anconai szerelmes bonyodalom igen csak megmoz-
gatta a rekeszizmokat, s a történet oly pergı volt, hogy szinte észre sem 
vettük már is vége lett a színjátéknak. 7-én átélhettük a honfoglalás ese-
ményeit, majd végigszáguldhattunk a magyar történelem zivataros szá-
zadain, a Magyar vándor címő film kockáinak segítségével. Bár monu-
mentalitása nem hasonlítható a tavalyi produkcióhoz, ugyanakkor kelle-
mes és üdítı perceket hozott a nézıtérre a film. Hétfın aztán esınap 
következett, mellyel számolnunk kell minden szabadtéri rendezvénynél. 

Remélem jövıre majd táncolunk 
az idei helyett is.  
A jövıre 150 éves Mezıkeresztesi 
férfikórus fantasztikus elıadása 
minden keserőségünket feledtette, 
pedig az idıjárás kissé borúsra 
fordult. De ez volt az utolsó nap 
mely megtréfált bennünket egy 
kissé, bár tény, a közönség moz-
dulni sem akart a csapkodó esı 
ellenére majd szőnni nem akaró 
tapssal köszönte meg a csodála-

Szerdán következett az ami még 
nem volt a berceli gáton. Musical 
méghozzá hazai fellépıvel. A 
színpadot,  benépesítı fiatalok - 
akiket ráadásul földieinknek is 
mondhatunk, hiszen Ibrányból 

 fergeteges mősorral 

láttán senki nem akart mozdulni. Ami már most biztos, jövıre en-
nek nagyobb hírverést csapunk, mert ha másért nem is, de a finá-
léért már érdemes volt lent maradni a Tisza-parton. 
És jöttek a lánglovagok szombaton is - köszönet érte a Megyei 
Tőzoltó Szövetségnek. Szerencsére nem tőzhöz, hanem halászle-
vet fızni. És nem csak ık, hanem annyian, amennyien eddig talán 
egyszer voltak. Kevesebb csapat de a csapatok létszáma eseten-
ként a duplája is volt. Szép számmal jöttek berceliek is, ami külön 
öröm a rendezıknek. Remek ételek, a halkészítés remekei vonul-
tak fel. Jómagam leragadtam egy harcsapaprikásnál, ami után 
csak néhány kanál halászlevet majd némi nyárson sült halat en-
gedhettem meg. Fantasztikus eledelek egytıl egyig. Egy Kanadá-
ból ide látogató értetlenül jegyezte meg, hogy vajon náluk miért is 
nincs ilyen étel? A jó hangulatú és mindenképpen izgalmas ered-
ményhirdetés után felüdülés volt a Mikroszkópiak elıadása és a 
sokak által érdeklıdéssel várt nóta est az egész hétre feltette a 
koronát. Köszönet érte mindenkinek. 
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Rovatvezetı: Zsíros Antalné egyesületi elnökRovatvezetı: Zsíros Antalné egyesületi elnökRovatvezetı: Zsíros Antalné egyesületi elnökRovatvezetı: Zsíros Antalné egyesületi elnök    

Változatos és kellemes rendezvényeken, Változatos és kellemes rendezvényeken, Változatos és kellemes rendezvényeken, Változatos és kellemes rendezvényeken, 
kiránduláson vagyunk túl. Az elmúlt számok-kiránduláson vagyunk túl. Az elmúlt számok-kiránduláson vagyunk túl. Az elmúlt számok-kiránduláson vagyunk túl. Az elmúlt számok-
ban hírül adtuk a zempléni és szlovákiai ki-ban hírül adtuk a zempléni és szlovákiai ki-ban hírül adtuk a zempléni és szlovákiai ki-ban hírül adtuk a zempléni és szlovákiai ki-
rándulásunkat. Lássuk a többit!rándulásunkat. Lássuk a többit!rándulásunkat. Lássuk a többit!rándulásunkat. Lássuk a többit!    
    

Tarpa Tarpa Tarpa Tarpa     
Megyei Nyugdíjas TalálkozóMegyei Nyugdíjas TalálkozóMegyei Nyugdíjas TalálkozóMegyei Nyugdíjas Találkozó    

Jól sikerült, szórakoztató nap volt. A messzi    
utak lerövidülnek a nótázások közepette. Így 
volt július elseje is. 45-en érkeztünk polgár-
mesterünkkel a ligetes, szép községbe. Jól 
szervezett, igazi nyugdíjas találkozó volt.  
A protokolláris köszöntık, a helyi mősorok, a 
vendégfogadás, vendéglátás, a délutáni szó-
rakoztató mősor, a tánc és zeneszolgáltatás 
csak dicséretet érdemel. 
A berceli csoport hangulatát Szőcs Kálmánné 
Mariska (Farkas Gézáné nıvére) csak fokoz-
ta szívélyes fogadással, vendéglátással. Kö-
szönjük. Sokáig fogjuk emlegetni.  

Zsíros Antalné  
EgerEgerEgerEger    

Hálás köszönettel tartozunk a tiszaberceli 
szakmunkásképzı igazgatójának, hogy közel 
20 nyugdíjas kirándulását lehetıvé tette Eger-
be. Kellemes idı volt, kényelmes utazás. A 
társaság egy része fürödni ment, a másik 
része a várat látogatta. Jó érzéssel gondo-
lunk erre a szép napra. 
 

IbrányIbrányIbrányIbrány    
Vendégségben a Kihívás Napján Vendégségben a Kihívás Napján Vendégségben a Kihívás Napján Vendégségben a Kihívás Napján     

A Szalmaszál Alapítvány meghívására érke-
zett énekkarunk Ibrányba. A mősor egyik 
részese voltunk. Utána kellemes idıtöltés, 
vendéglátás, ismerkedés következett. Kö-
szönjük Gliba Lászlónénak, hogy megszer-
vezte ezt a kellemes napot. 
Vendégszerepeltünk az új kenyér ünnepén. 

Aratói nótacsokrunkat nagy tapssal köszönték 
meg. Az Ibrányi Nyugdíjas Egyesület nagy-
szerő vendéglátását élveztük, amit majd vi-
szonozni szeretnénk. 

Bíró Pálné 
BujBujBujBuj    

Beneveztünk a Buji Lecsófızı VersenyreBeneveztünk a Buji Lecsófızı VersenyreBeneveztünk a Buji Lecsófızı VersenyreBeneveztünk a Buji Lecsófızı Versenyre    
Kissé szorongva készültünk, mivel eddig csak 
vendégként vettünk részt ezen a rendezvé-
nyen.  
Balázsi Sándorné vezetésével hagyományos 
lecsót készítettünk, ami nagyon finom volt. 
Örültünk, hogy az önkormányzat csapatához 
csatlakoztunk. 
Sátrunkat szépen feldíszítettük paprikafüzé-
rekkel és virággal.  
Délután a zsőri értékelte a különbözı ízesíté-
ső lecsókat. Mi nem lettünk díjazottak, de ez 
nem keserítette el a kis csapatunkat. Nagyon 
jól éreztük magunkat.  
Reméljük, jövıre nagyobb létszámmal ve-
szünk részt a rendezvényen, és élvezzük a 
gazdag kulturális programot. 

Farkas Istvánné 
    

Halászléfızés a Petró családnálHalászléfızés a Petró családnálHalászléfızés a Petró családnálHalászléfızés a Petró családnál    
Kedves meghívásnak tettünk eleget, amikor a 
Petró család meghívta lakásukra az énekkar 
tagjait egy halászlé elfogyasztására. Szép, 
kellemes idı volt, mindenki jól érezte magát. 
A vacsora után igazi dalárda alakult, minden-
kinek eldaloltuk kedves nótáját. 
Vendégül hívtuk még Farkas Gézáné testvér-
ét is, hiszen Tarpán ı is lakására hívta a 
nyugdíjas egyesület tagjait és vendéglátás-
ban részesítette. Megköszönjük a Petró csa-
ládnak ezt a kellemes összetartást, amit meg-
osztottak velünk. 

Rézmőves Istvánné 

E l m ú l t  a  N y á rE l m ú l t  a  N y á rE l m ú l t  a  N y á rE l m ú l t  a  N y á r     

REGIONÁLIS NYUGDÍJASTALÁLKOZÓ REGIONÁLIS NYUGDÍJASTALÁLKOZÓ REGIONÁLIS NYUGDÍJASTALÁLKOZÓ REGIONÁLIS NYUGDÍJASTALÁLKOZÓ 
Tiszabercel Tiszabercel Tiszabercel Tiszabercel –––– augusztus 11.  augusztus 11.  augusztus 11.  augusztus 11.     

    

Harmadik alkalommal rendeztük meg a szép-
séges Tisza-parton. Itt kell, ide vágyunk a 
Tisza- part főzfái alá, közvetlen a part közelé-
ben felállított színpad, asztalok, hívogató sát-
rak társaságába. Talán ezért sikeres, talán 
mert romantikus. Az idıjárás mindig kegyeibe 
fogadott bennünket. Így volt most is. 500-600 
nyugdíjas közel húsz egyesület mulatozott, 
szórakozott, barátkozott, vetélkedett mősorá-
val. Délig köszöntık sora hangzott el, melyet 
Hajnal András polgármester, Gyúró Imre a 
megyei szövetség elnöke mondott, majd Dr. 
Fábián Gergely, az Egészségügyi Fıiskola 
igazgatóhelyettesének elıadása követett. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye idıseinek 
szociális helyzetét tárta fel megdöbbentı ada-
tokkal, tényszerően. Beszélt a családok meg-
tartó erejérıl, a szeretetrıl, mint védıhálóról, 
ami kincsként maradt meg szegényes életünk-
ben. Nagy tapsot kaptak néptáncos gyereke-
ink, nyugdíjas énekkarunk, a csúcsot a berceli 
zászlóval táncoló mazsorettek vitték 
el.Köszönjük a betanító pedagógusoknak, a 
tanulóknak, szülıknek, az iskola vezetésének. 
Az ebéd példaértékő kiosztása, kiszolgálása 
már gyakorlattá vált. Köszönjük a közremőkö-
dıknek, szakácsoknak, a Homonnai házas-
párnak, a hivatal dolgozóinak, a süteményeket 
elıteremtı asszonyoknak, valamennyi segí-
tınknek. Külön köszönet jár a polgármeste-
rünknek, a jegyzınknek, Imre Benjaminnak és 
feleségének, Görömbei Ferencnek és felesé-
gének a nagyszerő patronálásért. A 
STUDIÓNK mőködését, MŐKÖDTETİIT sor-
ra irigylik a Rétközben. Igazi STÁBUNK van.  
Az ebéd után 17 produkció következett, vissz-
hangzott tıle a Tisza-part. A csoportok ízléses 
fellépıruhákban, kidolgozott népzenei kulturá-
lis összeállításokat hoztak, de szerepeltek 
romantikus slágerek, karakteres 
operettrészletek is. Nagy élmény volt Nagy 
Csaba tárogatómővész, a Rákóczi Egyesület 
elnökének mősora, amit szívesen hallgattunk 
volna sokáig, nemcsak az idıs korosztály, 
hanem a fiatalabb generáció is. A mővészt a 
Híd a Jövıbe Egyesület finanszírozta. 
Végül jött a zene, a tánc, a szórakozás. Bálint 
Pál – a nyugdíjasok zenésze – remek hangu-
latot teremtett. 
- Kár, hogy este lett – mondták az elmenı 
csoportok. 
- Remek nap volt. – jól éreztük magunkat. 
- Jövıre újra jövünk – hangzottak minden 
felıl. 
Egyszóval szép nap volt. Köszönték a jó szer-
vezést, a figyelmességet, az állomáson vára-
kozó buszt, melyet a szakmunkásképzı igaz-
gatója bocsát minden évben rendelkezésünk-
re, hogy a szépséges Tisza-part mihamarabb 
a közelünkbe legyen.  
Képeink a találkozó eseményeire kalauzoják a 
kedves olvasót. 

 

- Zsíros Antalné - 

Nyugdíjas győlés Nyugdíjas győlés Nyugdíjas győlés Nyugdíjas győlés     
Szeptember 5. Szeptember 5. Szeptember 5. Szeptember 5. 

Tiszabercel Tiszabercel Tiszabercel Tiszabercel –––– Közösségi  Közösségi  Közösségi  Közösségi 
HázHázHázHáz    

 

Bent 45 nyugdíjas ül, 
várnak. Késve érkezem, 
szinte szégyellem ma-
gam. Szokatlan, ünnepé-
lyes csend lesz. Széket 
keresnek, középre ültetnek. Sejtem, hogy mi 
következik, hiszen mindenki kezében virág: 
ıszirózsák, dáliák, rózsák és kardvirágok. 
Rézmővesné, Bogya veszi át a szót. Köszönt. 
Szeretettel gratulál valamennyi egyesületi tag 
nevében, hogy Tiszabercel díszpolgára let-
tem: Büszkék, hogy három nyugdíjas társat 
köszönthetnek, hogy erıt, egészséget kíván-
va adhatják át kerti virágaikat Hegedős 
Józsefnénak „Köz szolgálatáért” kitüntetésért, 
Farkas Istvánnénak a  jól végzett munkáért 
járó dicséretért.  
Megható percek következnek. Míg a pezsgıt 

és bonbonokat elıkészítik Mariska néni 
(Hullár Lászlóné) köszöntıjét hallgatom. 
„Nagyon megköszönjük azt a sok türelmet és 
törıdést és szeretetet, melyet mi, nyugdíjasok 
kapunk.” 
A megható perceket vidámabb vers követi, 
majd Bíróné, Jolika névnapi köszöntıje követ-
kezik. 
Akkor, ott elérzékenyültem, de most az újság 
hasábjain üzenem nyugdíjas társaimnak, 
hogy mindent köszönök. 
 

Zsíros Antalné 

2005. augusztus augusztus augusztus augusztus ---- szeptember szeptember szeptember szeptember    



Augusztus 20Augusztus 20Augusztus 20Augusztus 20----án immáron hagyományosan részt veszünk az Ibrányi Vadfızı és Ka-án immáron hagyományosan részt veszünk az Ibrányi Vadfızı és Ka-án immáron hagyományosan részt veszünk az Ibrányi Vadfızı és Ka-án immáron hagyományosan részt veszünk az Ibrányi Vadfızı és Ka-
száló versenyen. Az idén a kaszáló csapatunkat Borbély Mihály, Mészáros Lajos száló versenyen. Az idén a kaszáló csapatunkat Borbély Mihály, Mészáros Lajos száló versenyen. Az idén a kaszáló csapatunkat Borbély Mihály, Mészáros Lajos száló versenyen. Az idén a kaszáló csapatunkat Borbély Mihály, Mészáros Lajos 
Orosz Balázs alkotta. A Vadfızı verseny fıszakácsa Humicskó József képviselı volt. Orosz Balázs alkotta. A Vadfızı verseny fıszakácsa Humicskó József képviselı volt. Orosz Balázs alkotta. A Vadfızı verseny fıszakácsa Humicskó József képviselı volt. Orosz Balázs alkotta. A Vadfızı verseny fıszakácsa Humicskó József képviselı volt. 
Az Önkormányzat és a Híd a jövıbe Egyesület közös képviselete lehetıvé tette, hogy Az Önkormányzat és a Híd a jövıbe Egyesület közös képviselete lehetıvé tette, hogy Az Önkormányzat és a Híd a jövıbe Egyesület közös képviselete lehetıvé tette, hogy Az Önkormányzat és a Híd a jövıbe Egyesület közös képviselete lehetıvé tette, hogy 
népes berceli stáb vegyen részt az eseményen. Fıztünk a legnagyobb elismerést aratta, mivel egy cseppig elfogyott, és hát a pudinépes berceli stáb vegyen részt az eseményen. Fıztünk a legnagyobb elismerést aratta, mivel egy cseppig elfogyott, és hát a pudinépes berceli stáb vegyen részt az eseményen. Fıztünk a legnagyobb elismerést aratta, mivel egy cseppig elfogyott, és hát a pudinépes berceli stáb vegyen részt az eseményen. Fıztünk a legnagyobb elismerést aratta, mivel egy cseppig elfogyott, és hát a puding próbája ng próbája ng próbája ng próbája 
ugyebár ha megeszik. A kaszáló versenyen csapatunk az elıkelı 3. helyezéssel dobogóra állhatott. A gyızelmet már nem elıször a Pugyebár ha megeszik. A kaszáló versenyen csapatunk az elıkelı 3. helyezéssel dobogóra állhatott. A gyızelmet már nem elıször a Pugyebár ha megeszik. A kaszáló versenyen csapatunk az elıkelı 3. helyezéssel dobogóra állhatott. A gyızelmet már nem elıször a Pugyebár ha megeszik. A kaszáló versenyen csapatunk az elıkelı 3. helyezéssel dobogóra állhatott. A gyızelmet már nem elıször a Paszabi ke-aszabi ke-aszabi ke-aszabi ke-
ménylegények szerezték meg, melyhez gratulálunk, a második helyen Ibrány csapata végzett.ménylegények szerezték meg, melyhez gratulálunk, a második helyen Ibrány csapata végzett.ménylegények szerezték meg, melyhez gratulálunk, a második helyen Ibrány csapata végzett.ménylegények szerezték meg, melyhez gratulálunk, a második helyen Ibrány csapata végzett.    

Berczeli 2005. augusztus augusztus augusztus augusztus ---- szeptember szeptember szeptember szeptember    



Berczeli 

 

Az Új Kenyér apropóján a kenyérsütés tudo-
mányába avatott be özv. Humicskó Józsefné 
két vállalkozó szellemő „menyecskét” - 
Ujhelyi Ritát és Futkos Évát. A Natkó Zoltán 
által elindított önálló filmkészítésen felbáto-
rodva született a film, melyet terveink szerint 
több is követ majd, így a lekvár fızés, a szap-
pankészítés és a disznótor eseményeinek 
megörökítése is szándékunkban áll. Ha van 
még - kivitelezhetı ötlet a tarsolyban, akkor 
elı vele. Várjuk ötleteiket:  

a a a a ---- Berczel TV stábja. Berczel TV stábja. Berczel TV stábja. Berczel TV stábja.    

Talán megszokhatta a Talán megszokhatta a Talán megszokhatta a Talán megszokhatta a 
kedves olvasó, hogy a kedves olvasó, hogy a kedves olvasó, hogy a kedves olvasó, hogy a 
„nagy” esemény után „nagy” esemény után „nagy” esemény után „nagy” esemény után 
nem maradhat el a nem maradhat el a nem maradhat el a nem maradhat el a 
kérdés: Ön hogyan kérdés: Ön hogyan kérdés: Ön hogyan kérdés: Ön hogyan 
értékeli a VI. Halászlé-értékeli a VI. Halászlé-értékeli a VI. Halászlé-értékeli a VI. Halászlé-
ünnep eseményeit?ünnep eseményeit?ünnep eseményeit?ünnep eseményeit?    

 
 
Tisztelt Szerkesztıség! 
 
Ezzel a felkéréssel megtisztelve érzem ma-
gam. Röviden válaszolva: nagyon szép dolog 
a tiszaberceli önkormányzattól, hogy minden 
éven megrendezi a Halászlé ünnepet. Eddigi 
élményeim szerint minden évben jól éreztem 
magam a családom és unokáim körében. 
Az idıjárás kegyeibe fogadott bennünket. 
Hála Istennek, hogy ilyen szép idı volt. 
A finom halászlé ebéd után a sok színes 
program gazdagította a mősort, melynek örült 
a közönség. 
Kívánok a magam és családom nevében jó 
egészséget, sok sikert az elkövetkezı idıkre 
is a rendezıknek! 

Sefcsik Józsefné 
nyugdíjas 

 
Szerkesztı Úr! 
 
Köszönöm a felkérést. 
Az elsı halászléfızı verseny, még mintha 
most lett volna nem régen és már a hatodikat 
kell értékelni. „Hogy mennek az évek.” De 
nem így vannak ezzel az én népes vendége-

im. Nekik egy komoly évet kell várni a követ-
kezıre, akik mindig igen jól érzik magukat. 
Csak röviden annyit: aki egy ilyen rendezvé-
nyen nem érzi jól magát, arról csak saját ma-
ga tehet. 
Ezt a cigányzenekart és énekest élıben látni 
és hallani kell. Ki nem tagadhatna le az életé-
bıl legalább harminc évet, pláne, ha egy pár 
felest be is hörpint az ember. 
De most komolyabbra fordítva a szót a követ-
kezıt is szeretném megérni és biztos vagyok 
benne, hogy a tartalomjegyzék mint minden 
alkalommal csak bıvülni fog. 
Köszönjük! 

Szántó András 
Kedves Jegyzı Úr! 
 
Szeretem a körkérdéseket olvasni (írni már 
kevésbé), hiszen minden véleménybıl tanu-
lok. 
Megtisztelt felkérésével, de csak a teljesség 
igénye nélkül lehet rá válaszolni. 
Az augusztusi rendezvénysorozatunkat sok-
kal jobbnak ítélem meg, mint az elmúlt évit, 
de még nem nyertük vissza a kezdı évek 
imázsát. Az okok ismertek. Rengeteg a kör-
nyékbeli rendezvény. 
Tiszabercelé más, szerencsére már sokan 
várják. Várják a gátszínházat, a  gáti mozit, a 
halászléfızést, a nyugdíjas találkozót. A falu 
lakossága ezen az éven nagyobb létszámmal 
vett részt a rendezvényen. Elégedetten távoz-
tak a környékbeliek is. Jó volt a szervezés, 
remek idıjárás kedvezett a rendezvénysoro-
zatnak. 

A gátszínház jó darabja sok nyíregyházi és 
környékbeli látogatót csalogatott ide. – Külön 
romantikája van az esti rendezvényeknek – 
mondják – csak messze van. 
Jó volt látni a baráti köröket, ez évrıl – évre 
bıvül a halászléfızık között. Nívós színvona-
lú sátrak, díszítések, jó hangulat tette népün-
nepéllyé ezt a napot. A mősor is megfelelı 
volt, annak ellenére, hogy nem kellett „óriási” 
gázsipénzt fizetni. A becsületkassza felállítá-
sa jó, talán majd megszokják, hogy illik min-
denkinek hozzá járulni. 
Újszerő és szép volt a mezıkeresztesi férfikó-
rus, és a Musical Koktél c. mősor. Az utóbbi a 
fiatalokat hozta a Tisza- partra, amit folytatni 
kell. 
Kiegyensúlyozott, jó nap volt a nyugdíjasoké 
is. 
A kötélhúzó verseny talán vesztett érdekes-
ségébıl. Jobb szervezést igényel. 
Nagyobb összefogást vettem észre a rendez-
vények sikeressé tételéért, az anyagi támoga-
tások gyorsabban összejöttek. A szervezık, 
rendezık „csapatmunkája” javult, de még 
mindig van mit hozzátenni. 
A jövıt illetıen csak annyit. Nem szabad a 
minıségbıl engedni, mert az lesz a sikeres-
ség titka. 
Végül. Köszönet jár a fıszervezıknek, felelı-
söknek, minden apró feladatot vállalónak, 
anyagi támogatóknak. Mint alpolgármester, 
én is köszönöm munkájukat. 

 
Zsíros Antalné 

Kitüntette Sánta Kitüntette Sánta Kitüntette Sánta Kitüntette Sánta     
Mihály polgárır pa-Mihály polgárır pa-Mihály polgárır pa-Mihály polgárır pa-
rancsnokot az Or-rancsnokot az Or-rancsnokot az Or-rancsnokot az Or-
szágos Polgárır szágos Polgárır szágos Polgárır szágos Polgárır 
Szövetség parancs-Szövetség parancs-Szövetség parancs-Szövetség parancs-
noka, melynek apro-noka, melynek apro-noka, melynek apro-noka, melynek apro-
póján Hajnal András póján Hajnal András póján Hajnal András póján Hajnal András 
polgármester is gra-polgármester is gra-polgármester is gra-polgármester is gra-
tulált.tulált.tulált.tulált.    
    
Lapunk szerkesztı-Lapunk szerkesztı-Lapunk szerkesztı-Lapunk szerkesztı-
sége Sánta Mihály-sége Sánta Mihály-sége Sánta Mihály-sége Sánta Mihály-
nak a további mun-nak a további mun-nak a további mun-nak a további mun-
kájához nagyon sok kájához nagyon sok kájához nagyon sok kájához nagyon sok 
erıt és kitartást kí-erıt és kitartást kí-erıt és kitartást kí-erıt és kitartást kí-
ván.ván.ván.ván.    
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Fél évszázada fekszik egy bekeretezetlen Fél évszázada fekszik egy bekeretezetlen Fél évszázada fekszik egy bekeretezetlen Fél évszázada fekszik egy bekeretezetlen 
tabló az iskola különbözı raktáraiban, mely tabló az iskola különbözı raktáraiban, mely tabló az iskola különbözı raktáraiban, mely tabló az iskola különbözı raktáraiban, mely 
az 1955az 1955az 1955az 1955---- ben végzett 22 diákot és tanáraikat  ben végzett 22 diákot és tanáraikat  ben végzett 22 diákot és tanáraikat  ben végzett 22 diákot és tanáraikat 
reprezentálja. Egyéb szemléltetı anyagok reprezentálja. Egyéb szemléltetı anyagok reprezentálja. Egyéb szemléltetı anyagok reprezentálja. Egyéb szemléltetı anyagok 
közt volt, a fénytıl védve. Tudtak róla, de közt volt, a fénytıl védve. Tudtak róla, de közt volt, a fénytıl védve. Tudtak róla, de közt volt, a fénytıl védve. Tudtak róla, de 
egyszer Száraz Lászlóné szólt nekem is a egyszer Száraz Lászlóné szólt nekem is a egyszer Száraz Lászlóné szólt nekem is a egyszer Száraz Lászlóné szólt nekem is a 
tabló meglétérıl. Elkértem, Juhász Feriék tabló meglétérıl. Elkértem, Juhász Feriék tabló meglétérıl. Elkértem, Juhász Feriék tabló meglétérıl. Elkértem, Juhász Feriék 
mőhelyében beüvegezték és bekeretezték. mőhelyében beüvegezték és bekeretezték. mőhelyében beüvegezték és bekeretezték. mőhelyében beüvegezték és bekeretezték.     
A nagy idıt tablónk úgy vészelte át, hogy a A nagy idıt tablónk úgy vészelte át, hogy a A nagy idıt tablónk úgy vészelte át, hogy a A nagy idıt tablónk úgy vészelte át, hogy a 
fényképek olyanok, mintha tegnap készültek fényképek olyanok, mintha tegnap készültek fényképek olyanok, mintha tegnap készültek fényképek olyanok, mintha tegnap készültek 
volna. Egér rágás és egyéb sérülésnek nyo-volna. Egér rágás és egyéb sérülésnek nyo-volna. Egér rágás és egyéb sérülésnek nyo-volna. Egér rágás és egyéb sérülésnek nyo-
ma nincs. Néhány felirat, bető kopott meg ma nincs. Néhány felirat, bető kopott meg ma nincs. Néhány felirat, bető kopott meg ma nincs. Néhány felirat, bető kopott meg 
rajta, melyet Margó kijavított. A tabló jelenleg rajta, melyet Margó kijavított. A tabló jelenleg rajta, melyet Margó kijavított. A tabló jelenleg rajta, melyet Margó kijavított. A tabló jelenleg 
a maga csodájával, teljes pompájával az a maga csodájával, teljes pompájával az a maga csodájával, teljes pompájával az a maga csodájával, teljes pompájával az 
iskola aulájának legfıbb helyét díszíti a falon. iskola aulájának legfıbb helyét díszíti a falon. iskola aulájának legfıbb helyét díszíti a falon. iskola aulájának legfıbb helyét díszíti a falon. 
Köszönet érte Száraz Lászlónénak, Orosz Köszönet érte Száraz Lászlónénak, Orosz Köszönet érte Száraz Lászlónénak, Orosz Köszönet érte Száraz Lászlónénak, Orosz 
Balázsnak és mindazoknak, akik hosszú Balázsnak és mindazoknak, akik hosszú Balázsnak és mindazoknak, akik hosszú Balázsnak és mindazoknak, akik hosszú 
évtizedeken át valahogyan gondoskodtak az évtizedeken át valahogyan gondoskodtak az évtizedeken át valahogyan gondoskodtak az évtizedeken át valahogyan gondoskodtak az 
épségéért.épségéért.épségéért.épségéért.    
     
Ha a tablóra nézek, elıször is az jut eszem-
be, hogy tanáraink közül az osztályfınök és 
igazgató kivételével már senki nem él. Tóth 
Magdolna, Süldi Zoltán, Dicsı Dezsı régeb-
ben meghaltak, nem túl régen Szummer Kár-
oly és Csikós József, utána Szemán József 
és a közel múltban Tóth Lajos. Osztályfınö-
künk Horváth Mária és igazgatónk, Munkácsi 
Mihály élnek és az Isten adjon nekik még 
hosszú éveket és fıleg egészséget. A diákok 
közül a tabló V betőjének bal szárnyán a fiúk 
mind meghaltak, így Vass Lajos, Csonka 
László, Márton József, Z. Nagy László, An-
gyal János és Dicsı Attila. Furcsa a halálozás 
alakulásának ez a mértani formája. Viszont 
minden lány él és még négy fiú is. 
Ezek: Tihor Irén, Koczog Erzsébet, Gönczi 
Jolán, Mudróczki Mária, Hritc Ilona, Eperjesy 
Margit, Bálint Jolán, Kovács Erzsébet, 
Vajóczki Mária, Hullár Éva, Falatovics Borbá-
la, Vatámán Márta, Bíró Szabolcs Zoltán, 
Sánta László, Juhász Ferenc és Eperjesy 
Ferenc. 
Ha ismét a táblára nézek, eszembe jut, hogy 
mi a II. világháború alatt születtünk. A háború-
ból néhány epizódra, a menekülésre, a kerti 
bunkerre és egyéb borzalmakra már emlék-
szünk, de felfogni azokat nem tudtuk, hiszen 
még kicsik voltunk. Az elhurcolt berceli zsi-
dókra már nem, vagy csak részben emlék-
szünk. Az elsı osztályt még egyházi iskolá-
ban kezdtük. Megéltük ezután az iskola álla-
mosítását, de ebbıl sem sok maradt meg, 
hiszen még mindig kicsik voltunk. A második 
osztályt már az állami iskolában kezdtük 
együtt a két felekezet fele – fele arányban. Az 
órák közti szünetben a futball csaták a „kat” a 
„ref” ellen mentek. Megszületésünktıl a har-
madik társadalmi rendszert éljük, hiszen ne 
felejtsük el, hogy mi még Horthy – rendszer-
ben születtünk. Iskolai éveink alatt a Rákosi 
rendszerben megéltük a szülık félelmét, saját 
megaláztatásunkat, mikor a tenyérnyi darab 

kenyérért sorban állva lökdöstek a felnıttek a 
bolt elıtt. Ezt már nagyon is észleltük, nem 
voltunk annyira kicsik. A tanároknak az isko-
lában Sztálint és Rákosit kellett velünk éltetni, 
de otthon és a gyakorlatban mást hallottunk 
és láttunk. Egyre nagyobbak lettünk. Horváth 
Mária a szép magyar beszédre tanított min-
ket, de otthon a szabolcsi tájnyelvet beszél-
tük. A lányok játéka a szigorúan szabályozott 
labdázás, a fiuké az önfeledt futballozás volt. 
Mi képeztük az akkor világverı magyar futball 
rongylábas és mezítlábas hátterét. Iskolán 
kívül nyáron csak mezítláb jártunk, még a 
búza tarlón is. 
A „bigézés” is egy kedvelt társasjáték volt. 
Játék, játék! A gyermekkor boldogsága! Még 
akkor is, ha a csillebérci Úttörı tábor helyett 
nyáron a tehén és liba legeltetés volt a nyara-
lás.12 éves kor után kezünkbe került a kapa, 
villa, sarló, talán már a kasza is. A déli gyü-
mölcsöket hírbıl sem ismertük, viszont a 
barackot, szilvát és az almát már zölden meg-
kezdtük fogyasztani. 
Ment a tanulás is, pedig a betőket mutogatva, 
az „egyszer    egyet” énekelve tanultuk. Ment a 
tanulás úgy is, ha a fegyelmezésbe a 
„tenyeres”, „körmös”, „fenekes” fokozatok 
közé „pájesz húzás” és „nyakleves” is be-
épült. 
Tóth Lajos tanár úrtól 8 év alatt a legkiválóbb 
diák is kapott legalább egyszer. Haragudtunk-
e rá? Soha! Jó volt ez a módszer? Ember 
formáló volt. 
Ment a tanulás úgy is, ha két-három napot 
kimaradt valaki krumpli ásás vagy tengeri 

törés címen, mert ez nem hivatalosan ugyan, 
de igazolva volt. Az iskolából hazafelé zárt 
rendben mentünk és mindenkinek köszön-
tünk. Jól neveltek minket? Igen, jól. 
Az iskolai padokban sokszor hátratett kézzel 
kellett ülni, mert fegyelem is volt. Az iskolát 
befejezve, úgy éreztük, hogy „nagyok” let-
tünk, beléptünk az ifjú korba. 16 évesen jött 
1956. Tudtommal nem disszidált ki közülünk 
senki. Mi ez, ha nem a hazaszeretet egyik 
megnyilvánulása, amit a nehéz körülmények 
közt tanáraink belénk sújkoltak. 
Ha harmadszor is a tablóra tekintek, megálla-
pítom, hogy kivétel nélkül dolgos, egyszerő 
emberekké váltunk, amit a berceli iskolában 
alapoztunk meg. 
Az ifjú korból felnıtt, tevékeny kor lett. Ekkor 
nevezték el a mi korosztályunkat valakik vala-
hol „Nagy nemzedék”-nek. Hogy miért? Pon-
tosan nem tudom, csak sejthetem. 
A tablón tovább merengve már arra is gondol-
ni kell, hogy jön az öreg kor, vagy már lassan 
itt is van. Az ettıl való félelmünket enyhíteni 
fogja, ha a berceli iskolai évekre gondolunk, 
mert a nehézségek ellenére az egy ıszinte, 
természetes és boldog korszak volt az éle-
tünkben. 
Végezetül osztályfınökünknek Horváth Mári-
ának sokat köszönhetünk, aki nemzedékeket 
nevelt, köztük minket is. Többünk életére a 
késıbbiekben is jótékony hatású volt az ı 
munkássága, egyénisége. 
Mivel az 50 éves találkozót nem tudtuk meg-
szervezni, legyen helyette itt a tabló másolata 
és az alá írt kiegészítı szöveges rész.  

Az Isten áldja meg a még élı tanárainkat és a diákokat, akik 
pedig meghaltak már, azok nyugodjanak békében. 

Eperjesy Ferenc:Eperjesy Ferenc:Eperjesy Ferenc:Eperjesy Ferenc:    
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Berczeli 

... ahogyan azt a ... ahogyan azt a ... ahogyan azt a ... ahogyan azt a 
falugazdász látjafalugazdász látjafalugazdász látjafalugazdász látja    

    
1. lépés Létrehozzuk a Nemzeti Agrárbiztosí-
tási Alapot 
Hogy erısebb összefogással és közös fele-Hogy erısebb összefogással és közös fele-Hogy erısebb összefogással és közös fele-Hogy erısebb összefogással és közös fele-
lısségvállalással növekedjen a gazdák biz-lısségvállalással növekedjen a gazdák biz-lısségvállalással növekedjen a gazdák biz-lısségvállalással növekedjen a gazdák biz-
tonsága.tonsága.tonsága.tonsága.    
Vannak károk, amelyektıl egyetlen állam sem 
védheti meg a gazdákat. De nincsenek olyan 
károk, amelyek következményei ne volnának 
enyhíthetık elırelátással, szolidaritással, 
közös kockázatvállalással. A 100 lépés kere-
tében most teszünk azért, hogy másfél évti-
zed után végre kezelni lehesse az elemi káro-
kat is, amelyek ellen ma senki nem hajlandó 
biztosítani a gazdákat, akik így kizárólag ön-
magukra és az ország szolidaritására számít-
hatnak. 
Létrehozzuk a Nemzeti Agrárbiztosítási Ala-
pot, és új kárenyhítési rendszert dolgozunk ki, 
amely a termelık és az állam közös kocká-
zat- és tehervállalásán alapul. Az Alaphoz 
csatlakozó minden termelı befizet egy meg-
határozott összeget, amelyet az állam azonos 
összeggel kiegészít. A termelı nyilatkozhat 
arról, hogy nem kíván ehhez a rendszerhez 
csatlakozni, de ebben az esetben állami kár-
enyhítésben nem részesülhet. 
További 5 évvel meghosszabbítjuk a 2003. 
évi aszálykár enyhítésére felvett kedvezmé-
nyes hitel visszafizetésének futamidejét – a 
kamattámogatás és az állami kezességválla-
lás változatlanul biztosítva lesz a jövıben is. 
 
2. lépés Fokozzuk az állattenyésztık ver-
senyképességét 
Hogy a nagyobb verseny ne jelentsen na-Hogy a nagyobb verseny ne jelentsen na-Hogy a nagyobb verseny ne jelentsen na-Hogy a nagyobb verseny ne jelentsen na-
gyobb kiszolgáltatottságot.gyobb kiszolgáltatottságot.gyobb kiszolgáltatottságot.gyobb kiszolgáltatottságot.    
Magyarország számára fontosak az állatte-
nyésztık. Az állam hozzájuk való viszonyán 
azonban ez ma még nem igen látszik. Jelen-
leg egy magyar gazdának, ha állattartásra 
adta a fejét, szigorúbb elıírásokat kell teljesí-
tenie, mint uniós versenytársainak. Elkötele-
zettek vagyunk abban, hogy ezen az igazság-
talan helyzeten változtassunk. Lépéseket 
teszünk azért, hogy a magyar gazdákat ne 
érje hátrány az EU többi tagországának állat-
tenyésztıivel szemben. Csökkentjük a 
„hivatal packázásait”, és növeljük a gazdák 
lehetıségeit arra, hogy hozzáférjenek az EU 
támogatásokhoz. Az Unió az ellen van, hogy 
bárki is torzítsa a versenyt, és nem az ellen, 
hogy egy tagország megvédje a gazdákat az 
igazságtalan hátrányoktól, hiszen ha valami, 
hát éppen az okozza a legnagyobb torzuláso-
kat. Ezért a jövıben Magyarország sem lesz 
pápább a pápánál. Mi sem követelünk meg 
többet a gazdáktól, mint a többi tagország a 
maga termelıitıl. Az Európai Unió ugyanis mi 
vagyunk, és nem a brüsszeli hivatalnokok. 
Folytatjuk a sertés- és baromfi haszonállattar-
tás támogatását 2006-ban. (3,5 millió sertés 
után 1800 Ft/db és 420 ezer tonna baromfi 

után 9,50 Ft/kg támogatást nyújtunk) 
Kedvezményes hitelt biztosítunk az állattartók 
takarmánykukorica szükségletének megvá-
sárlásához még ebben az évben. 
Támogatást nyújtunk az állati hulladék és 
vágóhídi melléktermék ártalmatlanításához az 
állattartás rárakodó költségeinek mérséklésé-
re. 
Megteremtjük a jogszabályi feltételeket az 
állattartók termıföldhöz jutásához. Ehhez 
lehetıvé tesszük a földek értékesítését, az 
állami tulajdonú földek haszonbérbe adását. 
Így mintegy 150 állattartó telep kezelıje juthat 
takarmánytermelést és a trágya elhelyezését 
szolgáló földterülethez.  
Enyhítjük az EU-ban alkalmazottnál szigo-
rúbb környezetvédelmi, állatjóléti trágyakeze-
lési szabályokat. Meghosszabbítjuk az EU-s 
elıírásokhoz való alkalmazkodás határidejét 
(pl. a trágya kihelyezési idıszak megváltozta-
tása, az állattartó telepek EU elıírásokhoz 
való alkalmazkodási idejének meghosszabbí-
tása). 
Lehetıvé tesszük, hogy a nagyobb létszámú 
állatállománnyal rendelkezık is hozzájussa-
nak a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv állatjóléti 
és környezetvédelmi támogatásaihoz. 
 
 3. lépés Ösztönözzük a növénytermesztés 
korszerősítését  
Hogy a kihívásokból lehetıség legyen.Hogy a kihívásokból lehetıség legyen.Hogy a kihívásokból lehetıség legyen.Hogy a kihívásokból lehetıség legyen.    
Ami ma kihívás a magyar növénytermesztés 
területén, az egyszersmind lehetıség is a 
megújulásra. A gabonapiacon már –már me-
netrendszerően kialakuló feszültségekre és a 
környezetvédelemmel kapcsolatos kihívások-
ra is választ adnak a 100 lépés programnak 
azok a pontjai, amelyek a növénytermesztés 
szerkezetének átalakításával ösztönzik. Lé-
pünk annak érdekében, hogy növekedjen a 
nem élelmiszer- és takarmány elıállítást szol-
gáló növénytermesztés aránya, mert ezáltal 
enyhülnek a gabonapiaci feszültségek. És 
lépünk a megújuló energiaforrások használa-
ta felé, hogy ezzel csökkentsük a környeze-
tünk terhelését. Az Európai Bizottság által 
erre vonatkozóan 1997-ben közreadott fehér 
könyvelıirányzatai szerint 2010-re jelenleg 
6% körüli szintrıl 12%-ra kellene növelni az 
unió bruttó energiafelhasználásában a meg-
újuló források részarányát. 
Ráadásul a magyar növénytermesztés szer-
kezetének átalakítása nemcsak a régi munka-
helyek megırzését, hanem újak alakulását is 
eredményezi majd. 
 
Támogatjuk az energetikai célú növényter-
mesztés terjedését. Szeptembertıl lehetıvé 
tesszük, hogy kiegészítı támogatást igényel-
jenek az energia célú szántóföldi növények 
termesztéséhez (közel 7000 forint/ha), vala-
mint energiaerdıkhöz (50 ezer Ft/ha). 
Segítjük a bio üzemanyagok elterjesztését a 
már érvényben lévı jövedéki adómentesség 
fenntartásával. 
Ösztönözzük a mezıgazdasági eredető bio-
masszából elıállított villamos energiaterme-
lést az átvételi árak hosszú távú rögzítésével. 

Mentesítjük a mezıgazdasági termelıket a 
vízkészlet - járulék fizetési kötelezettség alól 
2006-tól kezdıdıen , ezzel segítve az öntö-
zési lehetıségek jobb kihasználását (mintegy 
170 ezer ha öntözhetı területen az öntözés 
költsége hektáronként 600 Ft-tal csökken). 
 
4. lépés Ésszerősíthetjük a termıföld haszná-
latát  
Hogy hatékonyabb legyen a termelés, és így Hogy hatékonyabb legyen a termelés, és így Hogy hatékonyabb legyen a termelés, és így Hogy hatékonyabb legyen a termelés, és így 
gazdaságosabb is.gazdaságosabb is.gazdaságosabb is.gazdaságosabb is.    
Hiába tehetséges és szorgalmas a magyar 
gazda, ha a földje olyan kicsi, hogy azon az 
eredmény is kicsinek látszik. Mai elaprózott 
birtokrendszerünk, bizony a teljesítményünket 
is elaprózza, hátrányba hozza gazdáinkat a 
versenyben, ráadásul a termıföld jövıjét is 
bizonytalanná teszi, hiszen a fiatalabb nem-
zedékek egyre kevesebb vonzerıt találnak 
ıseik foglalkozásában. A 100 lépés célja 
ezért a gazdaságos termeléshez szükséges 
birtokméretek mielıbbi kialakítása, és a ked-
vezıbb korösszetételő gazdálkodói kör kiala-
kítása. 
Meghirdetjük a Földért életjáradékot program 
IV. ütemét. Ez 2006-tól lehetıvé teszi további 
mintegy 7000 ember számára, hogy földjét 
életjáradékra váltsa. Lehetıség lesz a termé-
szetvédelmi területek felajánlására. (Az eddigi 
programok alapján 2003. óta 50000 ha-t vá-
sárolt meg az állam, 18000 fı kap átlagosan 
havi 32000 Ft életjáradékot).  
İsztıl kedvezményes hitelkonstrukcióval 
ösztönözzük a gazdaságos termeléshez 
szükséges birtokméret kialakítását.    
Tartós földhasználatot biztosítunk az önkor-
mányzatok számára közfeladataik ellátásá-
hoz a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tarto-
zó állami földekbıl. Ennek segítségével az 
önkormányzatok szociális földprogramot indít-
hatnak, sportpályákat építhetnek, közmő 
beruházásokat végezhetnek.    
 
5. lépés Növeljük az élelmiszerbiztonságot, 
megkönnyítjük a magyar termékek piacra 
jutását  
Hogy ami jó, annak piaca legyen, és ami Hogy ami jó, annak piaca legyen, és ami Hogy ami jó, annak piaca legyen, és ami Hogy ami jó, annak piaca legyen, és ami 
silány, attól megvédjük az embereket.silány, attól megvédjük az embereket.silány, attól megvédjük az embereket.silány, attól megvédjük az embereket.    
A versenyben alulmaradni mindig fájdalmas, 
de elfogadható, ha nemes vetélkedés során 
gyızött a másik. Éppen ezért tartjuk elfogad-
hatatlannak, ha a magyar élelmiszerek piacát 
olyan termékek veszélyeztetik, amelyek az 
emberek egészségét is károsíthatják. A 100 
lépés ezért egyszerre tesz azért, hogy a pá-
ratlan minıségő magyar élelmiszerek piacra 
jutását segítse, valamint azért, hogy több és 
hatékonyabb hatósági ellenırzéssel megvéd-
je az embereket a veszélyes, vagy egyszerő-
en gyenge minıségő termékektıl. Az élelmi-
szerbiztonságból nem engedünk, de enyhítjük 
az egyéb szabályokat, hogy a kistermelık 
egyszerőbben, bürokráciamentesen adhas-
sák el terményeiket. Az Európai Unió biztosí-
totta lehetıségeket is felhasználjuk, hogy 
javítsuk a szılı- és bortermelık helyzetét, 
hogy a magyar bor hírneve és népszerősége 
újra a régi lehessen. 

Csepcsányi Zsolt :Csepcsányi Zsolt :Csepcsányi Zsolt :Csepcsányi Zsolt :    
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A meggy termesztık a moniliás betegséget 
már jól ismerik. Van egy másik betegség, 
mely a levelek sárgulását okozza, ez a nehe-
zen kimondható blumeriellás levélfoltosság, 
melynek magyar neve még nincs. A betegség 
régebben ismert ugyan, de ezévben erısen 
jelentkezett a sok csapadék hatására, de 
csak ott, ahol nem permeteztek, vagy nem a 
megfelelı növényvédıszerrel. A leveleken 
eleinte sárgás, majd barna foltok keletkeznek, 
késıbb a levél nagy része lesárgul és lehullik. 
A levélhullás megkezdıdött már a meggy 
szüretelésének idején, jelenleg is folytatódik, 
és szeptemberben válik teljessé. A fa rész-
ben, vagy teljesen kopasszá válik a látvány 
természetellenes, megdöbbentı és káros, 
mivel a vesszık beérése nem lesz megfelelı, 
ezáltal a téli fagyérzékenység megnı, ez 
pedig kihat a következı év termésének rová-
sára, és a fa egészére. A vegyszeres védeke-
zés igen egyszerő, mert a monilia elleni per-
metezésekkel a blumeriella ellen is védeke-
zünk egyben, de nem mindegy, hogy milyen 
szerrel. Legjobb a Folicur   solo        a termés 
leszedéséig, utána elég egy réztartalmú szer 
is, ha addig fertızés nem következett be. Ha 
igen, akkor termés szüret után is a Folicur 
solo - val permetezzünk. 

Rovatvezetı: Rovatvezetı: Rovatvezetı: Rovatvezetı:     
Eperjesy Ferenc Eperjesy Ferenc Eperjesy Ferenc Eperjesy Ferenc     

növényvédı szakmérnöknövényvédı szakmérnöknövényvédı szakmérnöknövényvédı szakmérnök    

A meggyfák blumeriellás A meggyfák blumeriellás A meggyfák blumeriellás A meggyfák blumeriellás     
levélfoltosságalevélfoltosságalevélfoltosságalevélfoltossága    

Fokozottan és rendszeresen ellenırizzük 
a Magyarországon forgalomba kerülı élelmi-
szerek minıségét és élelmiszerbiztonsági 
színvonalát. Ésszerősítjük az élelmiszerek 
ellenırzését végzı hatóságok feladatait, 
megszüntetjük a köztük lévı átfedéseket. Az 
EU szabályait figyelembe véve kiemelten 
ellenırizzük a határon beérkezı élelmiszere-
ket.    
Egyszerősítjük a kistermelık számára az 
élelmiszer-elıállítás és értékesítés feltételeit.    
Az élelmiszerbiztonságot és a fogyasztó ér-
dekeit szem elıtt tartva egyszerőbb lesz a 
mezıgazdasági termelık által elıállított házi 
készítéső lekvár, méz, sajt, kolbász, befıtt, 
savanyúság stb. helyi értékesítése. 
Javítjuk a szılı és bortermelık gazdálkodási 
körülményeit. 2006. január 1-tıl a bor jövedé-
ki adóját „0” kulcsossá tesszük. Kezdemé-
nyezzük az EU-nál a szılı- és bortermelés 
melléktermékének megsemmisítésére és 
lepárlás útján történı kivonására vonatkozó 
szabályok magyar érdekeknek megfelelı 
módosítását. 
Támogatjuk a termelı szervezıdések (TÉSZ, 
BÉSZ, termelıi csoportok) létrejöttét, egyben 
javítjuk ezek mőködési feltételeit: támogatást 
biztosítunk mőködésük javításához és fejlesz-
tési tevékenységükhöz.  
 
6. lépés A korszerő szaktanácsadási rend-
szerrel segítjük a termelıket  
Hogy ne csak megırizzük, de bıvítsük is az Hogy ne csak megırizzük, de bıvítsük is az Hogy ne csak megırizzük, de bıvítsük is az Hogy ne csak megırizzük, de bıvítsük is az 
ágazatban felhalmozott tudást.ágazatban felhalmozott tudást.ágazatban felhalmozott tudást.ágazatban felhalmozott tudást. 
A földmővelés, a mezıgazdaság nagy múltra 
tekint vissza Magyarországon, de közös cé-
lunk, hogy legyen jövıje is. A hagyományok 
ápolásán túl tennünk kell azért is, hogy a 
magyar gazdák hozzáférjenek minden olyan 
modern tudáshoz, amihez a nyugat-európai 
gazdák már mindannyian hozzáférnek. A 100 
lépés keretén belül olyan szaktanácsadási 

rendszert szervezünk, amely összegyőjti a 
legkorszerőbb oktatási-kutatási eredményeket, 
és lehetıvé teszi, hogy azokat a magyar ter-
melık is hasznosíthassák a mindennapokban. 
Létrehozzuk a regionális szaktanácsadási 
tudásközpontokat, amelyek az oktatási intéz-
ményekre fognak támaszkodni. Kétszintő 
szaktanácsadási hálózatot alakítunk ki az 
egyetemek és fıiskolák, ezek tangazdasági, 
valamint a középfokú oktatási intézmények és 
tangazdaságaik szintjén. 
 
7. lépés Rendezzük a mezıgazdasági szövet-
kezeti üzletrészek helyzetét 
Hogy a szövetkezetek az egykori és a mostani Hogy a szövetkezetek az egykori és a mostani Hogy a szövetkezetek az egykori és a mostani Hogy a szövetkezetek az egykori és a mostani 
tagoknak egyaránt biztonságot nyújtsanak.tagoknak egyaránt biztonságot nyújtsanak.tagoknak egyaránt biztonságot nyújtsanak.tagoknak egyaránt biztonságot nyújtsanak.    
Az állam által felvásárolt állami vagyonkeze-
lésbe vont szövetkezeti üzletrészeknek volna 
jobb gazdája is az államnál. Itt az ideje és a 
lehetısége annak, hogy most visszakerüljenek 
oda, ahol a legjobb kezekben vannak. Ezért a 
szövetkezeti üzletrészeket átadjuk vagyonke-
zelésre a szövetkezeteknek. A már felszámolt 
mezıgazdasági szövetkezetek esetében pe-
dig azt valljuk: az üzletrész-tulajdonosokat 
kárpótolni kell, hiszen nem hagyhatjuk, hogy 
éppen azok szenvedjenek kárt, akik egész 
életükön át tisztességesen dolgoztak ezekben 
a szövetkezetekben. Mindezzel lezárjuk a 
szövetkezetek sok viszontagsággal teli múltját, 
de azért mert hiszünk abban, hogy a szövet-
kezésnek jövıje van az európai Magyarorszá-
gon is. 
Az állam által megvásárolt üzletrészeket átad-
juk a mezıgazdasági szövetkezetek és tagjaik 
részére, vagyonkezelési konstrukció kereté-
ben. Lehetıvé tesszük azok megvételét is.  
Kárpótoljuk a felszámolt mezıgazdasági szö-
vetkezetek üzletrészeseit. Felmérjük az érin-
tettek körét és az üzletrészek értékét. 2006-
ban pedig meghirdetjük ezek kárpótlására 
vonatkozó jogi szabályozást. 

... és Ön hogyan látja?... és Ön hogyan látja?... és Ön hogyan látja?... és Ön hogyan látja?    
    

Egy olyan település mint Tiszabercel, - ahol máig meghatározó szerephez jut a megélhetés 
tekintetében a mezıgazdaság bizonyára nem megy el szó nélkül a fenti sorok mellett. Úgy érez-
zük, fontos hogy errıl a 7 lépésrıl írjunk, mert a politika egyik szegmense így képzeli el mezı-
gazdasági jövıképünket. De mit szól mindehhez a tiszaberceli gazdálkodó? Mondja el vélemé-
nyét és ha arra érdemes, lapunk hasábjain publikáljuk azt.    (- a szerk.) 

NASS NASS NASS NASS ---- napraforgó adapterrel kombájnolást  napraforgó adapterrel kombájnolást  napraforgó adapterrel kombájnolást  napraforgó adapterrel kombájnolást 
vállalok. Érdeklıdni: Andrikó Istvánné, vállalok. Érdeklıdni: Andrikó Istvánné, vállalok. Érdeklıdni: Andrikó Istvánné, vállalok. Érdeklıdni: Andrikó Istvánné, 
Tiszabercel, Petıfi u. 11. vagy 17 óra után a Tiszabercel, Petıfi u. 11. vagy 17 óra után a Tiszabercel, Petıfi u. 11. vagy 17 óra után a Tiszabercel, Petıfi u. 11. vagy 17 óra után a 
06060606----20 / 25220 / 25220 / 25220 / 252----2867 telefonszámon. 2867 telefonszámon. 2867 telefonszámon. 2867 telefonszámon.     

Felhívás!Felhívás!Felhívás!Felhívás!    
    

A Rendırkapitány tájékoztatójaA Rendırkapitány tájékoztatójaA Rendırkapitány tájékoztatójaA Rendırkapitány tájékoztatója    
 
A közelmúltban elkövetett két típusú tele-
fonos csalássorozatról értesítettek ben-
nünket, ezért kérem, hogy amennyiben 
bárki hasonlóval találkozik, az alábbiak 
szerint járjon el. 
 
Az elsı eset a hagyományos, vezetékes Az elsı eset a hagyományos, vezetékes Az elsı eset a hagyományos, vezetékes Az elsı eset a hagyományos, vezetékes 
telefonokat érintitelefonokat érintitelefonokat érintitelefonokat érinti, amelynél egy automata 
géphang értesíti a hívást fogadó sze-
mélyt, hogy egy egzotikus nyaralást 
nyert, amelynek minden költségét fizetik. 

Ezután megkérik, hogy nyomja meg a 9-
es gombot a további részletekért. Ekkor 
egy emeltdíjas számra kapcsolnak, 
amelynek a percdíja 20 angol font. Ezt 
követıen azonban már hiába szakítjuk 
meg a hívást azonnal, minimum 5 percet, 
azaz 100 fontot kiszámláznak. A hívás 
végén megkérnek, hogy billentyőzzük be 
a postai irányítószámunkat és a házszá-
munkat és további két perc múlva tájékoz-
tatnak, hogy mégsem mi vagyunk a sze-
rencsés nyertesek. Ez alatt az idı alatt a 
hívás díja elérheti a 260 fontot. 
 
Mivel a hívások eredete külföldi, a hatósá-
gok és a telefontársaság nem sokat tehet 
ellene. Az egyetlen, amit tenni lehet, hogy 

AZZONNAL MEG KELL SZAKÍTANI A 
HÍVÁST, AMINT ELİRE FELVETT ÜZE-
NET ARRÓL TÁJÉKOZTAT, HOGY 
NYERTÜNK VALAMIT! 
 
Egyéb variációk is elıfordulhatnak, ezért 
minden hasonló esetben így járjunk el! 
 
A második eset a mobiltelefonokkal kap-A második eset a mobiltelefonokkal kap-A második eset a mobiltelefonokkal kap-A második eset a mobiltelefonokkal kap-
csolatos.csolatos.csolatos.csolatos. Nem fogadott hívásként a 0709 
020 3840-es szám jelenik meg. Az utolsó 
négy szám változhat, de az elsı négy 
ugyanaz marad. A szám visszahívása 50 
font/percbe kerül. 
 

Kérjük legyenek körültekintık !Kérjük legyenek körültekintık !Kérjük legyenek körültekintık !Kérjük legyenek körültekintık ! 
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Minden a Szakiban Minden a Szakiban Minden a Szakiban Minden a Szakiban 
kezdıdött ahol a kezdıdött ahol a kezdıdött ahol a kezdıdött ahol a 
Funny Trans BT. 6,5 Funny Trans BT. 6,5 Funny Trans BT. 6,5 Funny Trans BT. 6,5 
tonnás Mercijét bur-tonnás Mercijét bur-tonnás Mercijét bur-tonnás Mercijét bur-
kolták be 3 napi mun-kolták be 3 napi mun-kolták be 3 napi mun-kolták be 3 napi mun-
kával a dolgozók és kával a dolgozók és kával a dolgozók és kával a dolgozók és 
segítıik. segítıik. segítıik. segítıik.     

Aztán elfoglaltuk a Nyíregyházi Tőzoltó-Aztán elfoglaltuk a Nyíregyházi Tőzoltó-Aztán elfoglaltuk a Nyíregyházi Tőzoltó-Aztán elfoglaltuk a Nyíregyházi Tőzoltó-
ság egy hangárját és kezdıdhetett a ság egy hangárját és kezdıdhetett a ság egy hangárját és kezdıdhetett a ság egy hangárját és kezdıdhetett a 
magvalás, felezés, és a kockára „vágás” magvalás, felezés, és a kockára „vágás” magvalás, felezés, és a kockára „vágás” magvalás, felezés, és a kockára „vágás” 
megfelelı célszerszámokkal.megfelelı célszerszámokkal.megfelelı célszerszámokkal.megfelelı célszerszámokkal.    

Ifj. Tarjányi Miklós vállán nyugodott a kivitele-Ifj. Tarjányi Miklós vállán nyugodott a kivitele-Ifj. Tarjányi Miklós vállán nyugodott a kivitele-Ifj. Tarjányi Miklós vállán nyugodott a kivitele-
zés minden fázisa, míg Vágner Ferenc tanár zés minden fázisa, míg Vágner Ferenc tanár zés minden fázisa, míg Vágner Ferenc tanár zés minden fázisa, míg Vágner Ferenc tanár 
úr szakmai irányítása tette teljessé a kivitele-úr szakmai irányítása tette teljessé a kivitele-úr szakmai irányítása tette teljessé a kivitele-úr szakmai irányítása tette teljessé a kivitele-
zést. A „csupanagybetős” CSAPAT leste uta-zést. A „csupanagybetős” CSAPAT leste uta-zést. A „csupanagybetős” CSAPAT leste uta-zést. A „csupanagybetős” CSAPAT leste uta-
sításaikat.sításaikat.sításaikat.sításaikat.    

... még erre is volt idı.... még erre is volt idı.... még erre is volt idı.... még erre is volt idı.    

Éjfél után járunk, de senki nem lan-Éjfél után járunk, de senki nem lan-Éjfél után járunk, de senki nem lan-Éjfél után járunk, de senki nem lan-
kad a közel 70 fıs CSAPAT kitart kad a közel 70 fıs CSAPAT kitart kad a közel 70 fıs CSAPAT kitart kad a közel 70 fıs CSAPAT kitart 
mindvégig ...mindvégig ...mindvégig ...mindvégig ...    

... még egy mosolyra is van erı!... még egy mosolyra is van erı!... még egy mosolyra is van erı!... még egy mosolyra is van erı!    

Ilyen lett hátulról. És hát minden Ilyen lett hátulról. És hát minden Ilyen lett hátulról. És hát minden Ilyen lett hátulról. És hát minden 
jó ha a vége jó!jó ha a vége jó!jó ha a vége jó!jó ha a vége jó!    

A tiszaberceli A Tiszának reggeli gyönyörőségeA tiszaberceli A Tiszának reggeli gyönyörőségeA tiszaberceli A Tiszának reggeli gyönyörőségeA tiszaberceli A Tiszának reggeli gyönyörősége    
címő alkotás egy fantasztikus összefogás eredménye. címő alkotás egy fantasztikus összefogás eredménye. címő alkotás egy fantasztikus összefogás eredménye. címő alkotás egy fantasztikus összefogás eredménye.     

Az igazi siker nem is az a 100.000 FtAz igazi siker nem is az a 100.000 FtAz igazi siker nem is az a 100.000 FtAz igazi siker nem is az a 100.000 Ft----os különdíj, melyet a os különdíj, melyet a os különdíj, melyet a os különdíj, melyet a 
Volksbank ajánlott fel, hanem a részvétel egy olyan csapatban, Volksbank ajánlott fel, hanem a részvétel egy olyan csapatban, Volksbank ajánlott fel, hanem a részvétel egy olyan csapatban, Volksbank ajánlott fel, hanem a részvétel egy olyan csapatban, 
melyrıl meggyızıdésem, még sokra hivatott Tiszabercelért. melyrıl meggyızıdésem, még sokra hivatott Tiszabercelért. melyrıl meggyızıdésem, még sokra hivatott Tiszabercelért. melyrıl meggyızıdésem, még sokra hivatott Tiszabercelért.     


