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Ez a dolog is úgy indult, mint sok más ebben 
a faluban. Valakinek a fejében megszületett 
egy ötlet, egy gondolat. Mi lenne, ha ……? Az 
ötletet tovább adta, támogatókat keresett, 
véleményt kért, segítıtársakat. Mi azt mond-
tuk: Miért ne? S ha mi elhatározunk valamit, 
azt általában tettek követik.  
Így történt, hogy február 25 - re összeállt a 
stáb, a mősor, a zsőri, s a fıszereplık: össze-
állt öt csapat, akik vállalták, hogy részesei 
lesznek egy eddig még sosem volt vetélkedı-
nek.  
A szervezıkön az ismeretlenség izgalma: 
Milyen lesz, hogy fog sikerülni? Az lesz-e, 
aminek szántuk. A végeredmény a Berczel 
TV-ben is látható. Ötven ember – fiataltól 
idısig- egy emberként törte a fejét a kérdése-
ken, a legügyesebbjét küldte kötelet mászni, 
tojást dobálni, szıni, szeget a fába beverni. 

Voltak botladozó percek- a soha nem tapasz-
talt helyzetekre való jó vagy kevésbé jó rea-
gálás – a zsőri vitatható döntései, egy-egy 
feladat értelmezése körüli bizonytalanság, de 
a lényeg, hogy a – remélem, ıszinte – véle-
mények alapján, mindenki remekül szórako-
zott, jól érezte magát. 
Hogy mit emelnék ki, mint maradandó emlé-
ket? A tévés- stáb profi munkáját, (mindig 
tudták, melyik kábelt hová kell dugni- én csak 
ámultam ezen) a paszabiak lelkesedését (egy 
igazi szövıszéket is ide varázsoltak). Vagy a 
BIKE-sek ötletes bemutatkozását, egységes 
csapatszellemét? Ötletekben nem volt hiány 
a többi csapatnál sem – akár a Lovasklub 
bevonulását, akár a BÉRC csapattá szerve-
zıdését, akár a PIPEC csapat humoros beje-
lentkezését nézzük. Vagy emeljük ki a tojás 
dobálók egyedi módszereit, a hulla-hoppos 

lányok elismerésre méltó mozgástechnikáját, 
vagy a biciklire gerendát erısítık reményét a 
teherbírásról? Biztos, hogy többen a saját 
szempontjaik alapján értékelik ezt a kezde-
ményezést: pl.: Csak az a komolyzene ne lett 
volna! Többet kellett volna játszani! A zsőri 
jobban differenciálhatott volna, stb.  
Én úgy értékelem, hogy Couberten bárót 
idézzem, ama híres mondását, hogy:” Nem a 
gyızelem”….. Tudják! Remélem, az ajándék-
ba kapott címeres bögre használat közben 
mindenkinek ezt a délutánt juttatja eszébe, 
azt, hogy „Ez jó mulatság…. volt”, s hogy 
további klasszikust idézzek:  
„Jövıre, veletek, ugyanitt!”  
 

Száraz Lászlóné 
a zsőri elnöke 
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bentlakásos intézmény megépítését, az 
idıs emberek részére. A jelenlegi öt 
gondozó színvonalas kulturális és 
egyéb mősorokat szerveznek, annak 
érdekében, hogy az idıs emberek jól 
érezzék magukat az otthonban. 

A védınıi szolgálat épülete 
belülrıl az elmúlt évben felújításra ke-
rült. A fogorvosi rendelı szolgáltatásai-
val is meg lehetünk elégedve, a két 
fogorvos igen jól végzi munkáját a la-
kosság szolgálatában.  

Általános iskolai oktatás – óvodai 
oktatás, legnagyobb gondja a településnek. 
Tudjuk, hogy az alsó tagozatos gyerekek 
ingyenes étkeztetésben részesülnek, ez az 
igénybevételt megnövelte, s étkezınek a 
megépítésére lenne szükség. Az elmúlt év-
ben pályázat került beadásra, ami sajnos 
nem nyert. Ebben az évben ismét benyújtot-
tuk, bízunk benne, hogy sikeres pályázatunk 
lesz.  

Az óvodánál szükségessé válik a 
nyílászáróknak a cseréje. Erre azért van 
szükség, mert az iskolának kb. háromszoros 
a légtere, és a főtési számlának pedig majd-
nem ugyanannyi, mint az óvodáé.  

A polgármester Úr elmondta, hogy 
az elmúlt évben 33 pályázatot nyújtottunk be, 
ebbıl 25 pályázatunk volt sikeres, ezzel 
igyekszünk a községünkbe minél több pénzt 
idehozni. Két nagyobb és látványosabb felújí-
tásunk volt, az egyik a sportöltözınek a teljes 
külsı belsı felújítása, vizesblokkjának a cse-
réje. A másik pedig egy új játszótérnek a 
felépítése, mely a gyerekek nagy örömére 
szolgál.  

Sajnos a sportöltözınél nem mond-
hatjuk el, hogy sikeres és jól szereplı futball-
csapatunk használja, de az idén több rendez-
vényünket tudjuk majd a sportpálya területén 
megoldani, így a május 1-jén megrendezésre 
kerülı majálist, illetve május 27-én megren-

dezésre kerülı megyei tőzoltó versenyt is. 
A komp, és a túloldali feljáró felújítá-

sa az elmúlt évben megkezdıdött, ha elké-
szül, már az EU-s igényeket is kielégíti. To-
vábbá EU-s elıírás, hogy minden révátkelı-
nek rendelkeznie kell vizesblokkal, mert en-
nek hiányában az átkelı nem mőködhet. 
Bízunk benne, hogy sikeres pályázattal ez a 
probléma is megoldásra kerül.   

A belvízhelyzetrıl is szólt a polgár-
mester Úr. Községünkben is el kellett rendelni 
a belvízvédekezést január 1-tıl, illetve február 
közepétıl. Szerencsére a belvíz, lakásokat 
nem, inkább csak mezıgazdasági területeket 
veszélyeztetett, de köszönhetıen a 
tiszaberceli tőzoltó egyesület tagjainak, folya-
matos szivattyúzással ez is megoldódott.  

Tiszabercel község híres arról, hogy 
több civil szervezet van jelen és ezek a szer-
vezetek jól mőködnek. Így a Modellezı Klub, 
Tőzoltó Egyesület, Nyugdíjas Egyesület, 
Tiszabercelért Egyesület, Polgárır Egyesület, 
Tiszamenti Lovasklub, „Híd a jövıbe” Egye-
sület, valamint 3 újonnan megalakult Egyesü-
let: a Berczeli Ifjúsági Kulturális Egyesület, az 
„Esélyek útja” Egyesület, valamint a bejegy-
zésre váró Szabadidı Egyesület. 

Az éven felújításra kerül a Szabad-
ság és Fı út. Jelenleg elbírálásra vár az a 
pályázat, melybıl a Fı úttól keletre esı utak 
lennének felújítva, s kivétel csak a Zrínyi út 
képezne, de erre is pályázat kerül majd be-

(BN.) Az Önkormányzati törvény, 
kötelezıen írja elı a képviselıtestületnek, 
hogy évente egyszer közmeghallgatást 
tartson. 2006. február 27-én a Bessenyei 
György Általános Mővelıdési Központ 
T o rn a te rme  ado t t  o t th on t  a 
„falugyőlésnek”. A képviselıtestület tagja-
in kívül, a falu lakói közül mintegy 150 fı 
volt jelen a nyilvános eseményen.  

 
Papp János jegyzı köszöntıje után 

a Himnusz eléneklése követezett. Ezt követı-
en a jegyzı Úr felkérte Hajnal András polgár-
mestert, hogy a meghívóban szereplı napi-
rendek alapján, a közmeghallgatáson megje-
lenteket tájékoztassa.  

Polgármester Úr elmondta, hogy 
valamennyi önkormányzati intézményünk 
2005 évben is megfelelı szinten látta el a 
lakosság szolgálatát és dolgozott a lakosság 
szolgálatában.  

Az egészségügy terén az ügyelet 
bevezetése. Januártól Balsa, Gávavencsellı, 
Paszab, Ibrány és Tiszabercel községek kö-
zösen oldják meg az orvosi ügyeletet.  

Tiszabercelen az egészségügy 
mind személyi mind pedig tárgyi feltételekkel 
jól el van látva, ez elmondható mind az orvosi 
rendelırıl, mind a fogorvosi ellátásról, vala-
mint a védınıi ellátásról is. És természetesen 
ugyanez mondható el az egészségügyhöz 
tartozó idısek otthonáról. Településünkön 
mára már a vérvétel lehetısége is megoldód-
ni látszik, hisz minden héten, kedden leveszik 
Tiszabercelen a vért és Ibrányba átviszik, és 
nem kell ezért a szolgáltatásért a 
tiszabercelieknek Ibrányba, utazni. Külön 
köszönet illeti Hegedős Józsefet, aki az  
egészségügyi dolgozók munkáját segíti rend-
szeresen. 

A polgármester Úr azt is elmondta, 
hogy hosszú távon a következı képviselıtes-
tületnek feladatának kell, hogy tekintse egy 

Hajnal András polgármester és Papp János jegyzı 
a beszámoló közben 



Hajnal András községünk polgármestere a Magyar 
Köztársaság Arany Érdemkereszt kitüntetését 
vehette át Nemzeti Ünnepünk alkalmából . 
A kitüntetésre még az elmúlt év végén 
terjesztette fel a Képviselıtestület, az 
elmúlt 15 év alatt végzett munkája elis-
meréseként. Hajnal András a kitüntetés 
átvételekor úgy fogalmazott, hogy 
nagyon megtisztelı számára mind a 
testület figyelmessége, illetve a kitün-
tetést odaítélık szándéka. 
„Természetesen a kitüntetés nem 
csak az enyém, nem csak nekem 
szól - fogalmazott polgármesterünk 
- ez Tiszabercelé és valamennyi 
Tiszabercelért dolgozó emberé is.” 
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nyújtásra. 
6 buszvárónak a készítése kezdı-

dött el az önkormányzat által foglalkoztatott 
dolgozók mukája által. A buszvárók elhelye-
zésre kerülnek: a Vásártér út végén, a Vásár-
tér úton lévı bolt elé, a Tiszagyöngye Étterem 
hátához, az óvoda elé, a szakmunkásképzı 
elé és a Szabadság úton a réginek a helyére 
kerülne ki a hatodik buszváró. 

Egy dologról még érdemes említést 
tenni: ez pedig a Bessenyei György Mg. 
Szakmunkásképzınek a helyzete. Gondolom 
nagyon sokan hallottak róla Tiszabercelen, 
ami tény, megkezdıdött a kollégium teljes 
felújítása. Május 1-tıl pedig, megkezdıdik az 
oktatási intézmény felújítása is. Megyei intéz-
ményrıl van szó, ez azért fontos, mert több 
ember munkahelyérıl van szó. A Megyei 
Mővelıdési Osztály vezetıjének elmondásá-
ból kiderül, hogy marad az intézmény, de 
hogy profilváltás lesz-e, azt még senki nem 
tudja, tehát itt dolgozóknak a munkahelyérıl 
úgy néz ki nem lesz szó.  

A polgármester beszámolóját köve-
tıen számos hozzászólás szólt a település 
belvízelvezetésének kérdésérıl. Itt elhang-
zott, hogy több éve próbálunk pályázatot 

nyerni arra, hogy a település belvízelvezetése 
zárt belvízelvezetı csatornákkal megoldód-
jon. Sajnos arra, hogy folyókákat, árkokat 
építsünk, számos utca nem alkalmas, hiszen 
annyira keskenyek, hogy nem férnek el. S 
vagy járdát, vagy utat kell ezért megszüntetni. 
Ennek természetesen ezt a célt nem lehet 
alárendelni. Több olyan területrıl is szó esett, 
amely évek óta megoldatlan ebben a kérdés-
ben. Sajnos többször elıfordul az, hogy a 
lakosság követ el hibát, hiszen átfolyókat 
tömnek el, bejárókat csinálnak úgy, amelyek 
átereszeket nem tartalmaznak. Természete-
sen több esetben szakember vizsgálta meg a 
település e területeit. Akár a Szabadság és 
Rákóczi utca keresztezésérıl van szó, akár 
más területekrıl, sajnos a szakemberek sem 
tudtak megoldást találni, csak abban az eset-
ben, ha egy átfogó belvíz-mentesítési terv 
készül, és ez valósul meg. A megvalósítás 
viszont több millió Ft-ba kerül, erre pedig 
jelenleg nincs meg a megfelelı keret. 

A hozzászólások alapján elmondha-
tó, hogy még mindig problémát jelent az ille-
gális szemétlerakás. Ez érthetetlen, hisz tele-
pülésünkön már évek óta szervezetten mőkö-
dik a szemétszállítás, és mára a szelektív 
hulladékgyőjtés is megoldódni látszik. 

Számos hozzászólás szólt továbbá 
az utak állapotáról. Az önkormányzat 
az éven felkészült sóval, kıvel, ho-
mokkal, hogy a téli fagyokkal szembe-
szálljon. Volt egy olyan idıszak, ami-
kor (–20 fokban) sem só, sem kı, 
semmi nem oldotta fel a jeget az útról. 
Ezzel sajnos nem tudunk mit kezdeni, 
ha hideg van. 
A vállalkozó elıbb tolja a Fı utat, 

Szabadság utat, utána tud menni a 
többi részre. Amikor már letaposták, 
végigmegy rajta egy kocsi, akkor már 
vége, nem tud vele mit kezdeni. Vala-
mennyien érezzük az idegrendszerün-
kön, zsebünkön, több mint egy hóna-
pig nem engedett ki. A közútnak is az 

autópálya az elsı, utána az egy számjegyő 
utak, kétszámjegyő utak, városok, majd utána 
a kistelepülések utjai. Buszmegállót, emelke-
dıt takarítják.  

Felvetésre került továbbá, hogy a 
reggeli órákban sok kóbor kutyával lehet talál-
kozni az utcákon. Ezt a problémát a közmeg-
hallgatás óta sikerült orvosolnunk, s a napok-
ban három kutyát fogtak be, és szállítottak el 
a menhelyre. 

A fıiskolások, egyetemisták támo-
gatása is felvetésre került. Településünkön 
minden felsıoktatási intézményben tanuló 
diák támogatásban részesült. Aki megigé-
nyelte a polgármesteri hivatalban, meg is 
kapta azt. 

Munkahelyteremtéssel kapcsolat-
ban tizenegynéhány fiatalnak adott az önkor-
mányzat az elmúlt években Tiszabercelen. 
Ebben van pedagógus, önkormányzati, hiva-
tali dolgozó és munka-tapasztalatszerzı. Van 
közcélú, közhasznú, egyéb munkahelyterem-
tı pályázatok, ami 3-4-5 hónapra oldja meg 
ezeknek az embereknek a gondjait. Azok 
kerülhetnek be, akik álláskeresıként vannak 
nyilvántartva, önkormányzatnál szociális se-
gélyesek, munkanélküliek. Itt van olyan szak-
munkás, festı, lakatos, segédmunkás, belvíz-
elvezetés, épület-felújítás stb.  

OTP- bankautomata beszerelése is 
elhangzott javaslatként, mely után az önkor-
mányzat megkereste az Otp igazgatóját. A 
tárgyalások jelenleg folyamatban vannak. 

A falugyőlésen elhangzott a kisvo-
nat megszüntetésének kérdése, illetve a 
buszjáratok gyakoriságának ösztönzése is, 
mely problémára még nem született megol-
dás. 

Az elhangzott hozzászólások után 
Humicskó József a „Híd a Jövıbe Egyesület” 
Elnöke köszönt mindenkit, néhány gondolatot 
mond a Takaros Porta mozgalomról és a 
2005 évben legvirágosabb, legtakarosabb 
porta tulajdonosainak a táblát átadja. 

 

Egy elismerés a 30-ból. Humicskó József a Híd a 
jövıbe Egyesület Takaros porta tábláját nyújtja át 
Asztalos Lászlóné Fı úti lakosnak.  
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RISZ VERSENYEK 
 

Lassan végéhez közeledik a RISZ tanulmá-
nyi verseny sorozata. Most az utóbbi he-
tek eredményeirıl számolunk be. 
A Kazinczy szépkiejtési versenyen II. helye-
zést ért el Falatovics Evelin 8. osztályos tanu-
ló. 
A városkörzeti JEDLIK ÁNYOS fizika és ma-
tematika versenyen a megyei döntıbe jutott 
Kató Dániel 7. osztályos tanuló 
(matematikából). 
A német nyelvi versenyen II. helyezést ért el 
Gönczi Edina 5. osztályos tanuló. 
A Móra Ferenc mőveibıl rendezett Kincske-
resı csapatversenyen II. helyezést ért el 
Bodnár Ágnes 3. o. Csilla Enikı 3. o., Tarjá-
nyi Evelin 4. o., Korsoveczki Gyula 4. o., ta-
nulókból álló csapat.  
Minden, az iskolánknak dicsıséget, elisme-
rést szerzett tanulónknak ezúton is gratulá-
lunk. 

A mi 
Rovatvezetı: Száraz Lászlóné ig. h. 

Az oldal mottója: 
 

„Vigyél a suliba tölcsért. 

Hogy a tudást a fejedbe töltsék, 

Mert ha mellé megy, az költség.” 

Közeledik az iskolai beiratkozások ideje. 
Sokszor nehezen tudja a szülı eldönteni, 
iskolaérett-e a gyereke, adja-e iskolába 
vagy sem. Az alábbi, szakemberek által írt 
cikk talán segít a döntésben.  
 
Fıleg a kis növéső gyerekek szüleit szokta 
nyugtalanítani, hogy megfelel-e majd kisfiúk 
vagy a kislányuk az iskolai követelmények-
nek. A kérdést maguk a szülık is eldönthetik.  
 Megfelelı a gyermek mozgásfejlıdé-
se, ha el tudja kapni a feléje repülı labdát, ha 
képes arra, hogy fél lábon ugráljon, ha fel tud 
öltözni, és le tud vetkızni, ha be tud gombol-
kozni, ha meg tudja kötni a cipıfőzıjét. 
Talán még fontosabb, hogy képes legyen 
finom mozgásokra is, tudjon bánni a ceruzá-
val vagy golyóstollal, tudjon egyenes vonalat, 
kört, keresztet, házat vagy emberi figurát 
rajzolni (fejjel, törzzsel, kézzel, lábbal, nem 
pedig a fejbıl kiinduló végtagokkal.) 
 A rajzkészség már a szellemi fejlett-
ségtıl is felvilágosítást ad. Sok minden más 
is tudnia kell a kisgyermeknek: ismernie kell a 
környezetében lévı tárgyak nevét, számfoga-
lommal kell rendelkeznie (tudnia kell, hogy 
három kevesebb, mint öt), tájékozottnak kell 
lennie idıben és térben, tehát ismernie kell a 
tegnap-ma, holnap, elıl-hátul, kinn és benn 
fogalmát, képesnek kell lennie arra, hogy 
beszámoljon a vele történtekrıl, idırendben 
el kell tudnia rendezni az egyszerő történetet 
ábrázoló három-négy képet. 
 Alapvetı követelmény, hogy a látása-
hallása rendben legyen, tudja tartani a szék-
letét és a vizeletét, tudjon, húsz – harminc 
percig a helyén maradni és figyelni (például a 
mesére). 
 Ennek a követelményrendszernek 
rendszerint megfelelnek az átlagos fejlettsé-
gő, tehát körülbelül húsz kilogramm súlyú és 
százhúsz centiméter magasságú gyerekek. 
Alacsony növéső, vékony szülık gyermekei 
azonban megfelelı szellemi fejlettségük és jó 
mozgáskészségük ellenére is kisebbek lehet-
nek kortársaiknál. A szülı kívánságát nem 
lehet figyelmen kívül hagyni, legtöbbször 
azonban érdemes a gyereket még egy évig 
otthon tartani, hogy könnyebben tudja elfo-
gadtatni magát az osztálytársaival, és jobban 
bírja az iskolai megterhelést. 
 

Az iskolaérettségrıl 
 
 Az érzelmi érettség jelei, hogy a 
gyermeknél már nincsenek nagy hangulati 
kilengések, érzelmileg stabil. Megjelennek az 
akarati erıfeszítések is, így a feladattudat (ez 
az én feladatom, nekem kell megcsinálni) és 
a szabálytudat (úgy kell megcsinálni, ahogy 
mondják, nem úgy, ahogy én akarom). Érdek-
lıdéssel készül az iskolára, örül neki. Tudja, 

hogy a vidámság mellett kötelességek is vár-
nak rá: megtanulni írni, olvasni, számolni. Két 
végletes hibát említhetnénk meg, amit gyak-
ran elkövetnek a szülık. Az egyik, mikor az 
iskolával fenyegetik a gyermeket. Pl. ”ha isko-
lába mész, a tanító néni majd engedelmes-
ségre tanít …” stb. A másik sarkított példa, 
mikor a szülık úgy készítik fel a gyermeküket 
az iskolára, hogy ı lesz a legszebb, legoko-
sabb, legkülönb. A gyermek így már nagy 
várakozással néz az iskola elébe, és mikor 
átlépi a küszöbét, az egyik csalódást a másik 
éri. Érzi, nem körülötte forog a világ, a másik 
is tudja azt, amit ı stb. Mindenekelıtt azt kell 
elérnünk, hogy a gyermekekben valós kép 
alakuljon ki az iskoláról. Ne tartsa rideg és 
barátságtalan börtönnek, de megváltoztatott 
nevő óvodának sem, ahol örökös játék és 
szórakozás vár rá. 
 Az értelmi érettség jelei közül a 
legfontosabbak, hogy jelentkezik a gyermek-
ben a tudásvágy, a gyermeki fantáziát felcse-
réli a tudatos gondolkodás, összpontosítás, a 
logikus mérlegelés, memorizálás, reprodukci-
ós készség. Az értelmi elıkészítés jelentıs 
részben az óvodában történik az elıkészítı 
foglalkozásokon. Ennek ellenére, a szülıknek 
a gyermek értelmi elıkészítésében is sok 
feladatuk van. Persze ez nem abban mutat-
kozik meg, hogy a gyermeket meg kell taníta-
ni elıre írni, olvasni. Ha a gyermeket elıre 
érdekli a betők világa, akkor kérdéseire elıre 
válaszolni kell, de a korát és érdeklıdését 
megelızve nem kell tanítani.  
 A szociális érés jelei, hogy a gyer-
mek már a csoportban mozog, önálló, képes 
alkalmazkodni, kérdezni, válaszolni. Beszéde 
fejlett, megérti magát és érti mások beszédét. 
Az iskolaérettség hatéves beszéde folyama-
tos, mondatokban fejezi ki magát. Szókincse 
gazdag, kiejtése tiszta. A hallott szöveget 
képes visszamondani, emlékezni a tartalom-
ra. A játékot tudatos cselekvés váltja fel. Is-
meri a játékszabályokat, tud veszíteni. Játé-
kát nem a romboló szándék, hanem az alko-
tás öröme kíséri. Az eddigi játékos tevékeny-
ségi formáról az iskolába lépéssel át kell áll-
nia egy új tevékenységi formára, a tanulásra. 
Viselkedése spontán, félelemmentes sírás, 
feszültség nélkül. Kellıen fegyelmezett, hall-
gat az intı szóra. Kitartó, szorgalmas, rend-
szeretı. Munkatempója optimális. A feladato-
kat gyorsan, pontosan, ügyesen végzi. 
A felsorolt tulajdonságok az optimális követel-
mények tesznek eleget. A kisebb eltérések 
elnézhetık, de a nagyobb lemaradás nem. A 
hatodik életév félig játékos, félig a tanulás 
idıszaka. Amint a gyermekben a sajátosság 
van túlsúlyban, hátránnyal indul az iskolába. 
Ugyanilyen hátrány érheti a nyáron született 
gyermekeket is. Hisz szeptemberi osztálytárs 
bizony egy évvel idısebb, érettebb, talpra-

MÁRCIUS 
 
Köszöntelek, kedves, szép március! 
Langyos leheletedet érzem már a levegıben. 
Lábad nyomán kizöldül a fő. Elıfehérlik a  
Hóvirág, elıkéklik az ibolya. 
Felıled álmodoztam télen a kályha mellet. 
El-eltőnıdtem: hol vannak a virágaid? 
Hol vannak a madaraid? Mit csinál most a  
Fecskénk? Mit csinál most a gólyánk 
Már úton vannak. Valahol a tenger felett 
Száll felénk egy nagy fehér felhı.  
Azok a gólyáink. 
És száll egy nagy fekete felhı. 
Azok a fecskéink. 

Szülık iskolája: Iskolaérettség  esettebb. 
 A lemaradás okai: A szakirodalom öt 
csoportban összegezi az iskolaéretlenség és 
alkalmatlanság okait: 
1. a nevelés elhanyagolása, elégtelensége 
(szociális ok) 
2. a testi fejlıdés elégtelensége (kis testsúly, 
alacsony növés) 
3. neurotikus személyiségfejlıdés (bevizelés, 
dadogás, nyugtalanság, szórt figyelem stb.) 
4. az idegrendszer korai sérülése, könnyő 
anyagi sérülés (a gyermek túlzott, vagy apati-
kus mozgása, érdektelenség stb.) 
5. az értelmi képességek határesete, vagy 
értelmi fogyatékosság. 
 Mennyiben segíthet a szülı? 
 Odafigyel a rendszeres óvodalátogatásra, 
vagyis az elıkészítı évfolyamra. Figyeli gyer-
mekét, megbeszéli. 
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A hagyományoknak megfelelıen ebben az 
évben is megrendeztük a Bessenyei halálá-
nak évfordulójához kapcsolódó rendezvény 
sorozatunkat. Elıször Bessenyei életérıl 
tartottunk házi versenyt, osztályonként meglá-
togattuk a szülıházat. Egyik napon rajzver-
seny, majd a szülıkkel közösen tartott sport 
verseny szerepelt még a programokban.  
Február 24-én, pénteken ünnepi mősorral 
emlékeztünk névadónkra, ezután koszorúz-
tunk az iskolai Bessenyei emlékfalnál az Ön-
kormányzattal és a diákönkormányzattal kö-
zösen.  Délután került sor RISZ Bessenyei 
nyelvész versenyére, ahol 9 csapat mérte 
össze tudását. A jó hangulatú versenyen a 
következı eredmények születtek: elsı helye-
zett: Ibrány 1. sz. csapata lett, Nyírbogdány a 
második, míg a harmadik helyen két csapat, 
Nagyhalász és Ibrány 2. sz. csapata oszto-
zott. Versenyen kívül indult és nagyon jól 
szerepelt a Hegedős Edina, Bakosi Viktória, 
Nagy Ádám összetételő 7. osztályos csapa-
tunk. 

Megkérdeztük Timku Ritát, iskolánk peda-
gógusát, hogy mi a kedvenc … 
 
színe?  A fekete 
illata?  A kávé illata. 
virága? A nárcisz. 
étele?  A rakott krumpli. 
költıje? József Attila. 
írója?  Leon Uris 
verse? József Attila: Amit szívedbe rejtesz 
könyve? Antoine de Saint-Exupéry: A kis 
 herceg 
filmje? Forrest Gump 
zene száma? Unterwegs 
együttese? Herbert Grönemeyer 
idézete?  „A szél arra fúj, amerre akar. Hallod 
a zúgását, de nem tudod honnan jön és hová 
megy. Így van mindenki, aki a lélektıl szüle-
tett” 
hangszere?  A fuvola. 
sportja?  A röplabda 
állata?   A ló. 
színésze?  Richard Gere 
hobbija?  Utazás. 
szava?  „kedves” 
fája?   Az olajfa. 
évszaka?  Az ısz. 
tárgya?  A szélcsengı. 
gyümölcse?  A szılı. 
Pedagógiai hitvallása: „Orando et laborando” 
vagyis „Imádkozz és dolgozz!” 
Mit vár a jövıtıl: Biztos megélhetést és nyu-
godt családi életet. 

Farsangoltunk!Ötletes jelmezekkel, látványos nyitótánccal búcsúztattuk a hosszúra nyúlt 
telet. A közönség a jelmezesek sorában láthatta az egyiptomi királynıt és udvartartását, 
kedves kis állat- és mese figurákat, a Hupikék törpikéket, lepkék táncát, a Mézga csalá-
dot, modern rap- táncosokat, a Zizi-labort és a cseppet sem komoly apácákat. A jó han-
gulatú mulatozásnak csak a fáradság vetett véget. 

Mi leszek, ha nagy leszek? 
 
Néhány nyolcadikost kérdeztünk meg, 
milyen továbbtanulási terveik vannak, 
milyen pályát szeretnének választani. 
  
Leskó Evelin: Felvettek a Zrínyi Ilona Gim-
názium nyelvi elıkészítı tagozatára. Ennek 
nagyon örülök, távolabbi terveim még nincse-
nek. 
 
Szalontai Éva: Mátészalkára  a Gépészeti 
Szakközépiskolába szeretne menni informati-
kát tanulni magasabb szinten. 
 
Nagy Éva: A Kölcsey Ferenc Gimnázium 
humán tagozatára jelentkezett, reméli, sikerül 
bejutnia. 
 
Falatovics Evelin: Felvették a Debreceni 
Református Kollégiumba. 
 
Kovács Nikolett: Az ÉVISZ- be jelentkezett, 
ahová már fel is vették. İ építészmérnök 
szeretne lenni. 
 
Kerekes Gábor: A Kandó Kálmán Közleke-
dési Szakközépiskolába megy, de késıbb az 
egészségügyben szeretne dolgozni.   
 
Mindannyiuknak, azoknak is, akik nem nyilat-
koztak, sikeres továbbtanulást, az életben 
sok boldogságot kívánunk. 

Bessenyei hét 

Az iskolai háziverseny gyıztesei a községi 
Bessenyei ünnepségen könyvjutalomban 
részesültek. Név szerint: Bodnár Katalin, 
Nagy Éva és Szalontai Éva 8. osztályos 
tanulók. Képünkön Zsíros Antalné alpol-
gármester, a Bessenyei emlékéremmel 
kitüntetett címzetes igazgató asszony 
gratulál Nagy Évának. 

Bessenyei nap február 24. Délelıtt emlékeztünk, délután versenyeztünk. 



A RISZ (Rétközi Iskolaszövetség) igazgatói 2 év után újra 
Tiszabercelre látogattak. A szövetség elnöke Pusztai József tájékozta-
tása szerint rendszeres az ilyen értekezlet a szövetség iskoláinak ve-
zetıi között, ahol tapasztalataikat osztják meg egymással. Részt vett 
az értekezleten Papp János jegyzı és  köszöntötte a részvevıket  
településünk polgármestere, Hajnal András is. László Antal igazgató 
házigazdaként beszámolt az ÁMK mőködésérıl és mindennapjairól. 

Túri Kovács Béla a FIDESZ mezıgazdasági szakpolitikusa (kis képün-
kön) volt a vendége a tiszaberceli FIDESZ által szervezett gazdafó-
rumnak. A választások szellemében számos közéleti kérdést is érintett 
fı témája a mezıgazdaság legfontosabb kérdései mellett. Közel 120 
fı látogatott el a fórumra, ahol a házigazda Görömbei Vilmos mellett 
az elnöki asztalnál foglalt helyet Dr. Karakó László országgyőlési kép-
viselı, a FIDESZ,KDNP jelenlegi képviselıjelöltje is.  

(Fotók: Garai Zoltán) 
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(X) Fizetett politikai hirdetés 



Az idén sem maradhatott el a Bessenyei 
est. Ahogy az fotóinkról kiderül, az est 
házigazdái a BIKE (Berczeli Ifjúsági Kultu-
rális Egyesület) tagjai voltak. Ezen az es-
tén megtelt a Teleház nagyterme, ahol 
Bessenyeire emlékeztek fiatalok és idı-
sebbek egyaránt. Ezt követıen a Besse-
nyei Házhoz vonultak a résztvevık, ahol a 
megemlékezés koszorúit helyezték el. 
(Képünkön Hegedős Zoltán a BIKE elnöke 
és Újhelyi Rita elnökségi tag koszorúz) 

Tiszabercelen régen várt sokaság emléke-
zett a 48-as hısökre. 
 

Ünneplık, emlékezni vágyók sokasága töltöt-
te meg a Bessenyei György ÁMK nagytermét 
március 15-én délelıtt. Hajnal András polgár-
mester röviden méltatta a Forradalom és 
Szabadságharc eszméjét, majd a Mővészeti 
Iskola diákjainak mősorát hallgattuk mintegy 
100-an. Ezt követıen a Hısök Emlékmővé-
hez sétált az ünneplı közösség, ahol Szántó 
András (jobbra képünkön ) szavalatát hallgat-
hattuk meg. Az 50 évvel ezelıtt hasonló át-
éléssel elıadott verset, fiatalságát idézve 
szavalta el. Ezt követıen az önkormányzat, 
majd a pártok, civil szervezetek és az egyhá-
zak képviselıi helyezték el a megemlékezés 
koszorúit.  
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Már most is vannak látható, biztató 
változások. A gáz és a szennyvízháló-
zat kényelmesebbé, könnyebbé tette a 
mindennapokat. Elkészült a fogászati 
rendelı, megújult az óvoda és az isko-
la. A kábel tv és az internethálózat ki-
építése közelebb hozza a világot. És 
Tiszabercel híre is egyre messzebbre 
jut. A Tisza-menti találkozó egész hetes 
programjára vagy a Lovasnapokra az 
ország minden tájáról érkeznek vendé-
gek.  

De mindezeket folytatni kell. Ha a 
berceli embereket megkérdeznék, mi 
az, ami igazán a gyarapodást jelentené, 
két teendıt említene: utak építését és 
munkahelyteremtést. Én is ezt vallom. 
Fel kell újítani az utakat, kihasználni 
gyönyörő, szép folyónk, a Tisza közel-
ségét. A helyi vállalkozóknak, ha szük-
séges, segítséget adni, idecsábítani 
befektetıket. Mert így lesz új munka-
hely, így lesz biztos megélhetés 
Tiszabercelen. Együtt, közösen kell 
megtalálni azokat a lehetıségeket, ami 
az itt élı embereknek munkát, biztonsá-
got teremt. Én ebben hiszek. 

A Magyar Szocialista Párt „Új Ma-
gyarország” programjában kiemelt 
helyet kapott Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye: az úthálózat fejlesztése, a Fel-
sı-Tiszavidéke, az iskola-felújítási 
program, az elmaradott kistérségek – 
sajnos mi is ide tartozunk – felkarolása.  

Politikusként, országgyőlési képvi-
selıként azt vállalom, hogy mindig, 
mindenek elıtt az itteniek érdekeit kép-
viselem. Ehhez kérem segítségét, támo-
gatását. 

A MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT, ÉS A 
SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE  

KÖZÖS JELÖLTJE 

(X) Fizetett politikai hirdetés 

Tisztelt Tiszaberceliek! 
 
Megköszönöm támogatásukat, 

hálával tartozom Önöknek. Ez a hála 
engem arra kötelez, hogy továbbra is 
minden erımmel, minden lehetısége-
met kihasználva segítsem Tiszabercel 
gyarapodását. Ha van a politikusnak 
igazi felelıssége, akkor az az, hogy ezt 
az ígéretemet betartsam, s azt rajtam 
bármikor számon is kérhessék. 

Ennek a régiónak, s minden tele-
pülésének hosszú évek után végre 
olyan lehetıséget kell adni, amely se-
gít leküzdeni évszázados hátrányát. 
Mert gyermekeinknek, unokáinknak itt 
kell munkát, megélhetést, jövıt terem-
teni.  

Hiszek abban, hogy a berceli isko-
lából kikerülı gyerekek megállják he-
lyüket a középiskolában. Hiszem, hogy 
fiatal felnıttként visszatérnek falujuk-
ba, mert itt is okos, hasznos munka 
várja ıket és a mindennapok biztonsá-
gát nem idegenben keresik majd. Hi-
szem, hogy az úthálózatok fejlesztése 
munkahelyeket hoz a térségbe, és csa-
ládokat, gyerekeket, unokákat hoz 
közelebb egymáshoz. Hiszem, hogy a 
méltán megszerzett nyugdíj biztos, 
nyugodt megélhetést fog biztosítani, 
mert az MSZP nem jól hangzó ígéretek-
kel, hanem alaposan kigondolt, igazsá-

gos törvényekkel segíti 
a nyugdíjasokat. 



A közéletet leginkább foglalkoztató kérdés 
a közelgı országgyőlési képviselıi válasz-
tások. Lapunk „Körkérdés” rovatában, 
már az elmúlt hónapban is ezzel a témával 
foglalkozott. Ön, fontosnak tartja-e, hogy 
részt vegyen a választásokon? Akik meg-
tiszteltek válaszaikkal: 
 
Bíró Sándorné, nyugdíjas pedagógus 
Tisztelt Szerkesztı Úr! 

Igen, fontosnak tartom, hogy részt 
vegyek a választásokon. 
 A rendszerváltás polgári demokráciát 
hozott Magyarország számára. Mindannyian 
örültünk, hogy jobb pártrendszer jöhetett lét-
re. A polgári demokratikus állam nem egyszí-
nő, hanem demokratikusan versengı értékek 
és világnézetek foglalata. A különféle értéke-
ket a pártok programja, politikája testesíti 
meg. Nekünk, mint törvénytisztelı állampol-
gároknak, úgy érzem kötelességünk élni vá-
lasztójogunkkal! 
 Jelenleg választásunkat megkönnyíti, 
hogy minden jelentısebb párt már volt kormá-
nyon. Könnyebb eldönteni tapasztalatok alap-
ján, hogy a kampány nevében tett ígéretek, 
vagy a megtett intézkedések, célkitőzések, 
jövınkkel kapcsolatos elképzelések vezethet-
nek oda, hogy valóban „Európához tartoz-
zunk” 
 Gondolom községünk lakossága, 
tudja és érti ennek jelentıségét, és április 9-
én elmegy szavazni. Hite és meggyızıdése 
szerint leadja a voksát arra a képviselıre, 
akiben bízik, hogy térségünk, községünket, 
községünket legjobban tudja és akarja képvi-
selni. 
 
Hegedős József, szaktanár, nyugdíjas 
gazdálkodó 
Tisztelt szerkesztı Úr! 
 A szavazással kapcsolatban a követ-
kezı a véleményem: 
Minden olyan állampolgárnak, akinek szava-
zati jog van, menjen el szavazni. A szavazás 
nemcsak jog, de bizonyos szinten kötelesség 
is. Kívánom, hogy mindenki hallgasson a 
lelkiismeretére. Mi idısebbek már tudjuk, 
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hogy a mi életszínvonalunk már 
megvan, már csak javítani 
lehet, de nem fellengzıs 
ígéretekkel, mert a szó 
elszáll, az írás megmarad. 
 … csatlakoznék 
Fekete Béla igazgató Úr 
véleményéhez, hogy a 
választáson gyıztes párt
(ok) örüljenek, a vesztes párt
(ok) pedig sportszerően gratu-
láljanak a gyıztesnek, nem úgy, 
mint 2002-ben. Emlékszünk még? 
 
Újhelyi Pál, az Arany-Parmen Kft. tulajdo-
nosa és dolgozója 
Tisztelt szerkesztı Úr! 

Arra a kérdésre, hogy fontosnak 
tartom-e, hogy részt vegyek a választásokon, 
a válaszom az, hogy igen, mert véleményt 
csak olyan emberek nyilváníthatnak, akik 
elmennek szavazni. 

 
Eperjesy Ferenc, önkormányzati képvise-
lı, növényvédı -szakmérnök 
 
Tisztelt szerkesztı Úr! 
 Nincs erkölcsi alapja bírálni bármit és 
bárkit is annak, aki nem megy el szavazni, 
hiszen ı nem nyilatkozott sem így, sem úgy. 
Így hát könnyő a válasz. 
 Fontos, hogy elmenjünk. Ez a kijelen-
tés egyébként teljesen általános, hiszen min-
den érintett párt ugyanazt mondja. Ebben 
teljes az egyetértés. Abban is meglehet 
egyezni, hogy a törzsszavazók nem, vagy 
kevésbé fogják a négy évvel ezelıtti vélemé-
nyüket megváltoztatni, ugyanúgy fognak sza-
vazni, lehet a pártok kampánya akármilyen. 
Akik új szavazók, vagy mégis csak gondol-
kodnak a leadott vokson, a következı szem-
pontokat ajánlom: 
Azt a kockát jelöljék be, akik várhatóan leg-
többet tesznek majd a faluért és a mezıgaz-
daságért. Megállítani az elöregedést, több 
munkahelyet, fokozni a falusi turizmust. Na-
gyobb támogatást a kisebb mezıgazdasági 
területtel rendelkezıknek, jobban védje az 

állam a saját gazdasági termékünket, 
azok eladhatóságát, a meggy és az 
alma gyümölcs óriási áringadozá-
sának mérséklését, az állatte-
nyésztés lehetıségein belüli 
fejlesztést. Persze, sok szem-
pont lehet még, tudom. Ki, vagy 
kik azok például, akik leendı 
munkájukban a kereszténység 

tiszta erkölcseit a legjobban meg 
tudják majd közelíteni, stb. Bercelen 

összességében a szokásos végered-
ményt tippelném meg, de legyen bárhogy is, 
a világ nem fog összedılni, de úgy annyira 
megváltva sem lesz, akármi lesz az országos 
végeredmény. Az EU elınyeit ki kell használ-
ni, akárki nyer. Egyet azért ne felejtsünk: 
saját sorsunkat elsısorban saját magunk 
szabjuk meg, és ezek után a politikusok. Aki 
a gyıztesekre szavazott, örüljön, a vesztes 
pedig gratuláljon! Legközelebb lehet, hogy 
fordítva lesz. 
 
Görömbei Lajos, az Arany-Parmen Kft. 
tulajdonosa és dolgozója 
 
Tisztelt szerkesztı Úr! 
 Köszönöm, hogy elmondhatom véle-
ményemet. 
Nemcsak mint a szavazatszámláló bizottság 
tagja, hanem mint magánember is különösen 
fontosnak tartom a választásokon való rész-
vételt. Egy ország az állampolgárainak a 
közügyekbe való beleszólás terén ennél több 
jogot nem adhat. Ezért érthetetlennek tartom, 
miért nem kívánnak sokan ezzel élni. Minden-
ki szabadon dönthet, kire adja a voksát, így 
nyilvánítson véleményt. Aki ennyit sem tesz 
meg, annak nem sok alapja van az eredmény 
késıbbi bírálatára. Azzal, hogy élünk szava-
zati jogunkkal kizárjuk annak lehetıségét, 
hogy mások döntsenek helyettünk egy ilyen 
fontos kérdésben. Nagyon rosszul érezném 
magam, ha pont az én egyetlen egy le nem 
adott szavazatomon múlna az általam támo-
gatott jelölt veresége. Négyévenként egyszer 
úgy gondolom nem nagy fáradtság ennyit 
megtenni saját és gyermekeink jövıjéért. 

Szelektív hulladékgyőjtés Tiszabercelen!!! 
 
 Biztos mindenki hallott már a szelektív hulladékgyőjtésrıl. Hogy 
mit is takar ez valójában? Szelektív hulladékgyőjtésnek nevezzük azt a 
folyamatot, amikor valaki a háztartásban keletkezı, a számára már fe-
lesleges, de hasznosítható anyagokat külön győjti, és megfelelı módon 
adja tovább hasznosításra, ipari feldolgozásra. 
 A szelektív hulladékgyőjtéshez sem nagy beruházásra, sem 
nagyobb helyre nincs szükségünk. Csupán a lakásban lévı hulladék-
győjtı edényünket kell két kisebbre lecserélni, vagy a település üzletei-
ben megvásárolható, külön erre a célra alkalmas szelektív hulladékgyőj-
tı zsákokat kell használni, s abban győjteni, pl. a papírt, vagy a mőanya-
got stb.  
 Sajnos településünkön még nem alakult ki a szelektív hulladék-
győjtés teljes körben, hisz nem állnak rendelkezésünkre az erre alkal-
mas győjtı konténerek, de a felismerés, már megtörtént, hisz lehetısé-
günk nyílik arra, hogy a háztartásainkban szelektíven győjtött hulladéka-
inkat elszállítsák.  

Ezt, ebben az évben a következı szerdai napokon tehetjük 
meg: Április 2. és április 29; május 3; június 05. és június 31; július 5; 
augusztus 2; szeptember 8. és szeptember 30; október 4; november 8; 
és végül december 6. 

Az Ibrányi László Mővelıdési 
Központ és a Polip Music Kft. 
2006. április 29-én, szombaton 
tehetségkutató versenyt hirdet 
amatır énekesek részére. 

Nevezési határidı:  
2006. április 3. (hétfı) 
Korhatár: 12-40 év  
Nevezési díj: 2000 Ft 

A jelentkezık egy lassú és egy 
gyors vagy közepes tempójú 
dallal nevezhetnek, melyek közül 
csak az egyik lehet musical be-
tétdal. A szervezık 2006. április 
7-én, pénteken elıválogatót 
tartanak, melyen a zsőri dönti el, 
hogy a két nevezett dalból me-
lyik kerül elıadásra. Jó minısé-
gő zenei alapról a versenyzınek 
kell gondoskodnia, amelyre az 
elıválogatón lesz szükség. A 

versenyen élı zenekar fogja 
kísérni az énekeseket. Olyan 
elıadókat is várunk, akik saját 
magukat kísérik valamilyen 
hangszeren. 
Jelentkezési lapokat az Ibrányi 
László Mővelıdési Központban 
(Ibrány Hısök tere 2-4. ) vagy a 
Po l ip  hangsze rbo ltokban 
(Nyíregyháza Bocskai út 9, 
Kisvárda Krucsay Márton út 2. )
lehet igényelni, illetve letölthetı 
a www.ibrany.hu weboldalról. 
 
Bıvebb információ: 
Trencsényi Imre /ILMK/ 06-30-
664-4645 
Csernák Tibor / Polip Music 
Kft. / 06-30-915-1785 
Gerák Tibor /ILMK/ 06-20-586-
3452 

TEHETSÉGKUTATÓ! 



Rovatvezetı:  
Timku Rita 

Berczeli 2006. március 

A Berczeli Napló januári számá-
ban értesülhettünk arról, hogy falunk leg-
idısebb embere Koczogh Józsefné, szüle-
tett: Márky Eszter 100. születésnapját ün-
nepelte. Ezen alkalomból vele készítettem 
el riportomat. 

 
1906. január 13-án született 

Tiszabercelen. Földmőves családban nevel-
kedett. Kilencen voltak testvérek, İ volt a 
legfiatalabb. Négyen kikerültek Amerikába, s 
mindenki nagyon szép kort élt meg. Az iskola 
hat elemijének elvégzése után a háztartásban 
dolgozott, illetve a földeken. 1940. január 16-
án ment férjhez Koczogh Józsefhez. Házas-
ságukból egy gyermek született. Egész életét 
a munka és a templom látogatása határozta 
meg. Nem telt el úgy vasárnap, hogy İ ne lett 
volna ott. Részt vett az új református templom 
építésében is, s a templomszentelési képen 
is felismerhetı. A mai napig rendszeresen 
olvassa a Bibliát, sıt, szemüveg nélkül! 1986. 
március 29-én halt meg férje, s az óta kapja 
az özvegyi nyugdíjat.  

A Termelı Szövetkezetben csak 
rövid ideig dolgozott, hiszen már akkor nyug-
díjas éveibe lépett. A harmados kapálásra 
emlékezett legjobban, mikor a termény har-
madát tarthatták meg és a kétharmadát kellet 
beszolgáltatni. 

Az elsı és 
második világháborúra 
nem szívesen gondolt 
vissza. Az elsıt gyerek-
ként élhette meg: „csak 
az utcán vonuló kato-
nák és a lövések ma-
radtak meg az emléke-
zetemben”. 

A bálokról 
kérdezve vidámabban 
mesélt. Téli estéken, 
zenésszel rendezték 
meg. De a kender meg-
munkálása után is 
evéssel, ivással, tánco-
lással fejezték be a 
munkát.  

Egyik legna-
gyobb élményeként 
beszélt az aratásról. A 
kaszások után a nık 
szedték a „markot”, s mellette a fızés volt a 
feladatuk. A kazalba rakás után várták a 
cséplıgépet (a faluban csak egy volt), amely 
házról-házra járt.  

Férje halála után lányához költözött 
haza, s az óta is velük él. A mai napig egye-
dül látja el magát. Egyetlen egyszer volt kór-
házban, de már a második nap hazakérte 

magát. Gyógyszert soha nem szedett. 
A hosszú élet titkáról kérdezve Esz-

ter nénit csak annyit válaszolt: „Egészség, 
békesség, sok munka és a jó Isten! Ezzel a 
négy dologgal meg lehet élni a száz évet!” 

Köszönöm a riportot, jó egészséget 
és még jó pár évet kívánok megélni szerettei 
körében. 

egy igazi meglepetés volt mindenki szá-
mára. Beszélgettünk a farsang eredetérıl, 
szokásairól. A színvonalas mősorok után 
– melyet ezúton is köszönünk mindenki-
nek – természetesen a farsangi fánk sem 
hiányzott. Ez egy igazi vidám farsang volt, 
ahol fiatal és idıs egyaránt jól érezte 
magát. 
 

Kiállítás és vásár 
 

A jó hangulatú és vidám napokat a far-
sang után is tovább folytatjuk az Idısek 
Klubjában. Mint korábban már tájékozta-
tást adtunk róla, foglalkoztatást szervez-
tünk gondozottaink és valamennyi érdeklıdı 

és segíteni szándékozó ember számá-
ra. A foglalkoztatás keretén belül far-
sangi bohócokat és nınapi ajándéktár-
gyakat készítettünk. Örömmel számol-
hattunk be arról, hogy a közel másfél 
hónapos munka és az összefogás 
meghozta gyümölcsét, ezt az idıt vidá-
man, jó hangulatban töltöttük el együtt, 
sıt a foglalkozás anyagából kiállítást és 
vásárt is rendeztünk, ahol közel 240 
érdeklıdı tisztelt meg bennünket láto-
gatásával. E néhány soron keresztül 
köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik a foglalkozásokon részt vet-
tek és azoknak is, akik segítettek ben-
nünket a kiállítás szervezésében, lebo-

nyolításában. Köszönet valamennyi látogató-
nak és vásárlónak. Ez egy igazi közös siker, 
ahol mindenki munkája fontos volt, és mely-
nek kell, hogy folytatása legyen. 
A siker titka: a közös összefogás. A befolyt 
összeget a klub kulturális programjai szerve-
zésére fordítjuk. 
 

Nınap – március 8. 
 

A nınapról nem feledkeztünk el a klubban. 
Ezen a napon valamennyi gondozottunkat 
lakásukban kerestük fel, és egy-egy jelképes 
ajándékkal kedveskedtünk nekik, melyet ma-
gunk készítettünk /gondozónık/. 

Gliba Lászlóné 

Farsang 
 

Február 16-án farsangi mulatságra hívtuk 
gondozottjainkat és a vendégeket. 
„Itt a farsang áll a bál” – hirdette a farsangot 
jelzı felirat – igaz nem a gondozottak és gon-
dozónık öltöttek jelmezt, hanem a nagycso-
portos óvodás gyerekek, óvónık és dajkák 
kedveskedtek nekünk jelmezes felvonulással, 
farsangos köszöntıkkel és közös tánccal. A 
farsangi ünnepség színvonalát Nagy Anna-
mária emelte, aki csodálatos hangjával – 
vidámsággal töltötte meg a klubhelyiséget. Ez 



Tóth Zoltánnét és Korpai Miklóst póttagoknak 
választotta. Egy a Híd a Jövıbe Egyesület 
által kezdeményezett, de más civil szerveze-
tek által is támogatott a szabadság eszmét 
szimbolizáló és a 48-as és 56-os szabadság-
harcnak emléket állító  emlékoszlop felállítá-
sához biztosított közterületet a testület, a 
Hısök Emlékmőve mellett. A fenntartó önkor-
mányzat döntése értelmében július 17– és 
augusztus 25 között tart zárva az óvoda. 
Módosította a testület a költségvetési rende-
letét, a Magyar Államkincstártól kapott közcé-
lú foglalkoztatásra szánt összeggel. A Besse-
nyei és Rákóczi utak felújítására nyújtott be 
pályázatot a testület 11.932.000.– Ft. össz-
költséggel, melybıl 5.012.000.– Ft a saját 
erı. Szintén pályázatot nyújtott be a Nemzeti 
Sporthivatalhoz a Képviselıtestület az iskolai 
sportcentrumban egy többcélú sportpálya 
kialakítására a jelenlegi homokos, füves fut-
ballpálya mentén.  
Március 27-én újabb 18 napirend került a 
képviselıtestület elé. Elfogadta a testület a 
2005. évi költségvetés beszámolóját, majd 
módosította a vagyon– és gyermekvédelmi 
rendeletét, és rendeletet alkotott a luxusadó-
ról. Beszámolót hallgatott meg a gyermekjólé-
ti feladatok ellátásáról, melynek során elhang-
zott, hogy alapvetıen néhány családdal van 
probléma,ahol a gyermekekre kapott pénzek 
felhasználása nem megfelelıen történik. Itt 
határozottabb fellépést sürgetett a testület a 
gyermekek védelme érdekében azok akár 
családból történı kiemelésével is. Meghirdeti 

Berczeli 2006. március 

Február 27-én negyedik alkalommal ülésezett 
a Képviselıtestület, ahol 13 napirend került 
terítékre, majd azt követıen közmeghallga-
tásra került sor, melyrıl lapunk 2. és 3. olda-
lán részletesen is beszámolunk. A képviselı-
testület egy 15 éves adósságának tett eleget, 
amikor az önkormányzat polgármesteri hiva-
talának alapító okiratát fogadta el. Ezt követı-
en a köztisztviselıi teljesítménykövetelmé-
nyek alapját képezı 2006. évi kiemelt célok 
meghatározására került sor, ahol kiemelt 
szerepet kapott az ez évet érintı választások 
lebonyolítása. Módosította a képviselıtestület 
a hulladékkezelési közszolgáltatás rendjérıl 
szóló rendeletet. Közismert, hogy községünk-
ben a szemétszállításért nem kell díjat fizetni, 
mivel a beszedett kommunális adót fordítja a 
képviselıtestület a szemétszállítási díj ki-
egyenlítésére. Ettıl függetlenül a közszolgál-
tatás díját meg kell határozni és évente felül-
vizsgálni. Ma Tiszabercelen 160 forintot kelle-
ne fizetni ürítésenként egy 120 literes győjtı-
edényért.  Könnyen kiszámítható, hogy a 
szemétszállítás mindösszesen 40 % -át fedezi 
a 3000. forint kommunális adó a 8 ezer forint 
feletti szemétszállítási díjból évente. Megvá-
lasztotta a képviselıtestület a szavazatszám-
láló bizottságot tagjait. Az 1.sz. szavazókör-
be, melynek az Egészségház ad otthont, 
Leskó Andrásnét Bodor Sándort, Újj Árpádot 
tagoknak, míg Csáki Jánosnét és Fodor Mik-
lóst póttagoknak, a 2. sz. szavazókörbe, mely 
a Teleházban lesz, Hegedős Józsefnét, Ács 
Mihálynét és Borbély Mihálynét tagoknak, 

Rovatvezetı: Papp János jegyzı 

 

LOMTALANÍTÁS 
 
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
tavaszi lomtalanítást településünkön a 

Nyír-Flop Kft.  
 

2006. április 27-én 
(csütörtökön) 7.00 órától 

 
végzi. 

 
Kérjük a lakosságot, hogy az elszál-

lítandó hulladékot úgy helyezzék el a közterü-
leten, hogy a jármő és a gyalogos forgalmat 
ne akadályozza, a begyőjtı szállítóeszköz 
által jól megközelíthetı legyen, továbbá ne 
járjon baleset vagy károkozás veszélyének 
elıidézésével. 

Kérjük a hulladékot reggel 7.00-ra 
kihelyezni szíveskedjenek. A település utcáin 
csak egyszeri alkalommal végezzük a győj-
tést, utólag kihelyezett hulladékot nem áll 
módunkban elszállítani. 

Az ÁNTSZ felhívásának értelmében 
„Tilos veszélyes hulladékot a lomok közé 
kirakni, mivel az sok esetben nem azonosít-
ható, és a csomagolóanyagok sérülése miatt 
mind a környezetre, mind az ember egészsé-
gére megnövekedett kockázatot jelent” 

Veszélyes hulladékok: akkumuláto-
rok, szárazelem, festékes göngyölegek, nö-
vényvédı szerek és azok csomagolása, 
használt hőtıberendezések, veszélyes ösz-
szetevıjő tisztítószerek és göngyölegeik, 
elektronikai cikkek, használt étolaj, olajos 
flakon, fáradt olaj, fénycsı, gyógyszer, lese-
lejtezett számítógép, pala, autógumi stb. 

A lomtalanítást egy KAMAZ típusú 
tehergépjármővel valamint egy MERCEDES 
típusú öntömörítıs gépjármővel – mely egy 
az ötben tömörít – végezzük.  

ÚJRA PÜNKÖSDI 
LOVASNAP ! (?) 

 
Elérhetı közelségbe 
került, hogy 2006-ban 
újra Pünkösd napján 
legyen a méltán híres 
be rce l i  Lovasnap-

tájékoztatott ifj. Kolozsi László klubelnök. Bár 
ugyanezen a napon, Hortobágy is lovasnapot 
rendez, de a lovasok szeretik a mi rendezvé-
nyünket és kellı ösztönzésre inkább választ-
ják Tiszabercelt.  
Az elmúlt évi támogatásokban bízva, a 
Lovasklub, lefoglalta Pünkösd elsı napját, 
mert a szándék nem kétséges. Ahhoz azon-
ban, hogy a legtöbb lovast lássuk nálunk, 
szükséges kategóriánként (összesen 3 van) 
minimum 100.000 Ft pénzdíjjal megnövelni a 
nyereményeket. A felvetésre a képviselıtes-
tület tagjai saját felajánlásaikkal reagáltak és 
nem egy civil szervezet jelezte, hogy segít a 
szükséges pénz elıteremtésében. Kérjük, ha 
teheti járuljon hozzá Ön is ahhoz, hogy ez a 
kitőnı hagyomány folytatódjon. 

Kérjük, rendelkezzen adója 1%-áról 
Tiszabercelnek. A rendelkezı nyilatkoza-
tot egy zárt borítékba téve, arra felírva 
nevét címét és adóazonosítóját, csatolja 
adóbevallásához, vagy adja át adóbevallá-
sát készítı munkáltatójának. Mindössze 
ennyit kell tennie azért, hogy hozzájárul-
jon falunk felemelkedéséhez. 

 
LOVASKLUB 

Adószáma: 18804146-1-15 
 

TISZABERCELÉRT EGYESÜLET 
Adószáma: 18804627-2-15 

 
MODELLEZİ KLUB 

Adószáma:19207463-1-15  
 

NYUGDÍJAS EGYESÜLET 
Adószáma: 18801590-1-15 

 
TISZABERCELI ÖNKÉNTES TŐZOLTÓ 

EGYESÜLET 
Adószáma: 18811166-1-15 

                                                                                  
POLGÁRİR EGYESÜLET 
Adószáma: 18812459-1-15                                                                                   

erre az évre is a testület a Vásártér területé-
nek bérbeadását, mivel egy személy már 
igényt nyújtott be arra. Döntött a képviselıtes-
tület amellett is, hogy támogatja a civil majális 
megrendezését május 1-jén. Itt valamennyi 
civil szervezetet arra kér, hogy tevékenységét 
mutassa be és ezen a napon kerül átadásra a 
sportöltözı is. Május 27-én a 80 éves tőzoltó 
egyesület nálunk rendezi a megyei tőzoltó 
versenyt, melynek támogatására 200.e. forin-
tot szavazott meg a testület. Örömhír, hogy 
újra Pünkösd napján rendezhetjük a 
lovasnapot, bár ahogyan keretes írásunkból 
kiderül, még hibádzik 300.ezer forint a teljes 
sikerhez. A Rétközi Kulturális és Turisztikai 
Napok színházi elıadását már évek óta ön-
kormányzatunk szponzorálja, ebben az évben 
a Csárdáskirálynı címő nagyoperett 
idehozatala mellett döntött a testület. Végül 
60.000.– Ft. támogatást  szavaztak meg a 
képviselık az ibrányi Köztestületi Tőzoltóság 
támogatására, akik egy modern gépjármővet 
kívánnak beszerezni.  
A testület soron következı ülését április 24-
én tartja.  



A közelmúltban a környezetre káros kıolaj 
termékek és a földgáz, mint energiahordo-
zók leváltásáról írtam. 
 A sorozat folytatásaként újabb lehetı-
séget érintünk, ez pedig az un. biomassza. 
Mit is jelent ez a furcsa szó? A biomassza az 
összes élıvilág egy adott idıpontban mért 
össztömegét jelenti. Esetünkben fıleg a nö-
vényeket értjük ez alatt, melyek elégethetık, 
és abból energia képzıdik, lehet ez gyökér, 
szár, gally, vesszı, termés is, de leginkább 
ezek összessége. Úgy tőnik, a „spanyol vi-
aszt” fedezik fel egyébként, hiszen egyes 
növényi részek, hulladékok lakás főtésére 
alkalmasságát régen felismerték és használ-
ják ma is. Gondoljunk a fatüzelésre, vagy a 
kukorica csutka és az „ízék góró” eltüzelésé-
re. A fatüzelés reneszánsza kezd éledni, 
hiszen a drága gázfőtés leváltására sokan 
használják a még meglévı vegyes tüzeléső 
kazánokat. A vidék tehát példát mutat. Nagy-
ban gondolkodva, erımővi felhasználásban, 

A „biomassza”, mint megújuló energiaforrás 

Rovatvezetı: Eperjesy Ferenc növényvédı szakmérnök 

viszont teljesen más a helyzet. A legnagyobb 
probléma a megfelelı égetı berendezések 
hiánya, vagy az egész rendszer költséges 
volta. Egyes számítások szerint pedig Ma-
gyarországon az évi biomassza annyi energi-
át tartalmaz, mely az összes jelenlegit fedez-
né. A növényi részek elégetése után, csupán 
annyi szén-dioxid kerülne a levegıbe, mint 
amennyit a növény élete során szintén a leve-
gıbıl felhasznált, ezért az egyensúly így 
100%-ban meglenne. 
 Milyen elemi vannak gyakorlatilag a 
biomassza felhasználásának? Ilyenek: ener-
giafő, energianád, energiafőz, biogáz. A bio-
gáz is ide sorolható, mert növényi eredető 
szerves anyagok, vagy istállótrágya bomlásá-
ból keletkeznek, úgy hogy megfelelı beren-
dezéssel felfogják azt. Ezután állattenyésztı 
telepek és egyéb ipari jellegő épületek főtésé-
re használják. 
 Az energiafő egy speciális, nagy tö-
meget termı speciális főféle, amit kaszálnak, 
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szárítás után pedig megfelelı berendezésben 
elégetnek. 
 Energiafőz telepek is vannak már az 
országban. Mátészalkán van egy 17 ha terü-
let. Gyöngyös mellett emlegetnek egy 50 ha-
os táblát, és egyesek szerint 500 ha lesz 
telepítve. Egy japán főz fajtáról van szó, ami-
nek vesszıit kaszálja, és egyben aprítja egy 
speciális betakarító gép. Gyenge és mélyebb 
fekvéső talajokon alakítható ki, ahol a hígtrá-
gya is elhelyezhetı. Ez a főzfajta keserő sza-
licilokat tartalmaz, ezért a vadak nem rágják 
meg. Naponta 3-5 cm-t nı a főzvesszı és 
már a második évben terem 80-100 q-t éven-
te, mely a késıbbiekben ennek a duplája 
lesz. Telepítési költség 5-600.000 Ft/ha. Ez 
egy olyan növény, melyre szerzıdést kötnek, 
és az átvétel kötelezı. A főztelep támogatott-
sága elérheti a 45%-ot. A támogatás neve: 
„energia boríték”. Annak ellenére, hogy a 
tüzeléstechnika nem teljesen megoldott még 
a főz zúzalék esetében sem, a termesztés 
biztos, hogy felfutóban lesz a jövıben, annál 
is inkább, mert az EU elıírások is ugyancsak 
forszírozzák a megújuló energiák fokozatos 
bevezetését. Újabb lehetıség tehát a terme-
lık elıtt. 
 Mikor ilyen új dolgok bevezetése elıtt 
állunk, soha ne felejtsük el: Az „ízék góróval” 
felfőtött kemencében megsült „lepcsák” a 
világ legfinomabb étele volt és talán még lesz 
is. 

Második otthonom 
 
Mostani cikkemben szeretném leírni, ho-
gyan telik el egy nap az oviban. 
 
 A reggeli gyülekezı idı alatt, ami 7 
órától kezdıdik, egy csoportban gyülekeznek 
a gyerekek. Saját csoportjában mindenkinek 
játékkal kezdıdik a nap, ki milyen játékkal 
szeret játszani, lehetıség van a mindennapos 
rajzolásra is. Következik a tízórai. Naposokat 
választunk, kinek mi a jele, azokat elhelyez-
zük a napostáblán, s ezek a gyerekek megte-
rítenek, szépen végzik a dolgukat. Vannak 
gyerekek, a háromszori étkezésnél, kiknek 
elég az adagjuk, de vannak olyanok, 
aakiknek állandóan levegıbe van a kezük! 
„Óvónéni kérek még!”  
 Ez után foglalkozások következnek. 
Minden héten új mesét hallgatnak, melyhez 
mondókát, éneket, verset tanulnak. Különbö-
zı feladatlapokon matematika, környezetis-
meret feladatokat oldanak meg, több-
kevesebb sikerrel. Szabadidıs tevékenysé-
gük a mesékhez kapcsolódnak, képeket, 
állatokat, meselakokat készítünk, amihez 
kézügyességeinket, fantáziánkat használjuk 
fel. Az ügyesebbek nyírnak, tépnek, sodor-

A Szakiskola 
.  

– kollégiumának felújítása miatt - 200 
Ft / db áron ágybetétet értékesít.  
Érdeklıdni Borai Jánosnénál  a 204-
600 – as telefonszámon lehet. 

nak. Különféle technikát alkalmaznak. Ezek-
hez a mindenkori szükséges anyagokat fenn-
tartó szerveink biztosítják. 
 Foglalkozások után ebédig játék, ud-
varon séta. Ebéd után pihenés következik, 
majd uzsonnáznak, aztán hazamenésig ismét 
játék, illetve szabadidıs tevékenység követke-
zik, attól függıen, ki mivel szeretne játszani.  
 Nagyjából így telik el egy napunk, de 
minden nap megújult erıvel kell kezdenünk, 
mivel tudjuk, hogy gyermekeink kíváncsisága, 
érdeklıdése kimeríthetetlen, mindig fogéko-
nyak az új és szép ötletek iránt. 

Tarjányi Ferencné óvónıtıl 

Tiszabercel Község Önkormányzatának  
hivatalos lapja.  

Fıszerkesztı: Papp János jegyzı 
Szerkesztıség: 4474. Tiszabercel, Fı út 40.  

Tel / Fax.: (42) 204-606.  
E-mail: info@tiszabercel.hu.  

Kéziratot és elektronikus leveleket nem ırzünk 
meg és nem küldünk vissza.  

Megjelenik: havonta. Példányszám: 800.  
Lapunkat megtalálja a  

http//: www.tiszabercel.hu internetes oldalon. 

Berczeli 

ILYEN NINCS, 
ÉS MÉGIS VAN ... 

 
Egy igen különös és mindenki számára 
követendı tettrıl tájékoztatta lapunkat az 
Ibrányi Rendırırs.  
 
 E szerint Szép Gábor Márió 
tiszaberceli lakos az Ibrányi Vágóhíd elıtti 
útszakaszon egy irattárcát talált, benne egy 
paszabi lakos irataival és 4.250 Ft készpénz-
zel. A becsületes megtaláló a talált dolgokat 
hiánytalanul, az irattárcában talált készpénz-
zel együtt a rendırség rendelkezésére bocsá-
totta, hogy azokat a tulajdonosnak vissza-
szolgáltassák.  
 Mind az ırs parancsnoka, mind a 
rendırırs dolgozói és természetesen 
Tiszabercel KMB-se elismerését és nagyra-
becsülését fejezi ki ezúton is e nemes és 
nem mindennapi cselekedethez. 
 A Berczeli Napló szerkesztısége 
hasonlóan kifejezi nagyrabecsülését, hiszen 
ezzel rólunk berceliekrıl is remek bizonyít-
ványt állított ki a fiatalember. 



A Paszabi csapat, Tajthy polgármester 
vezetésével. Egy bordában szövöttek. 
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Bicajozni így is lehet ... 

Pipec Csapat Pipec nélkül. İ a kamera má-
sik oldalán állt. 

BIKE: 
Biztos Irigykedést Kiváltó Egyesület.  

BÉRC. (Szi-Sa középen) Szilágyi Sándor 
lelkész ezt a csapatot (is) összehozta. 

Lovasklub. A „belovaglásuk” egyedi volt, 
mint Kolozsi László hullahopp mutatványa 

A zsőri, és Száraz Lászlóné elnök, aki a verseny egészét összefogta . 

Kábelrengeteg. Vagy rengeteg kábel? A stáb hasonlóan a 
mősor szervezıihez közel 2 hónapig készült a felvételre. 

… meg így is ... … meg így is . 

„Kell egy csapat.” (Minarik Ede után szabadon.) 


