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1996 áprilisában jelent meg Tiszabercel elsı és addig 
példa nélküli egyetlen írott sajtója, a Berczeli Napló. 
Számosan, akik az akkor születı lap mellett bá-
báskodtak, ma is segítségemre vannak abban, 
hogy a lap hónapról hónapra ingyen jusson 
el Tiszabercel valamennyi háztartásába. 
 
Mivel számos elfoglaltság és rendez-
vény, választások és egyéb, fonto-
sabbnak ítélt események sora tarkí-
totta ezt az évet is, szeptember 26-
án volt idınk arra, hogy megáll-
junk egy picit és ünnepeljünk.  
Köszönetet mondjunk azoknak, 
akik  a serdülıkorba lépı újsá-
gért születése óta bármit is tettek. 
Tettek azért, hogy a falu lakói értesülést 
szerezzenek az ıket körülvevı, személyüket 
érintı dolgokról.  Értéket teremtettek, melynek köszön-
hetıen a lap 1998-tól már az Önkormányzat Hivatalos lapja-
ként szerepel a nyilvántartásokban. Egy kis túlzással élve, ha nem is 

történelmet csináltak, de mindenképpen 
írtak. S ha nem is olyan nagyot, de 

miénket.   
Az önkormányzatnak köszönhetı 
azaz anyagi áldozatvállalás, mely-
nek segítségével valamennyi ház-
tartásba eljut. Sokan, idıt és erıt 
nem kímélve, szakmai tudásukat, 
tapasztalataikat, jártasságukat osztják 
meg velünk hónapról-hónapra. A nyilvá-

nosság, mely oly sokszor jelent védelmet, 
bepillantást enged intézményeink, rendez-

vényeink, a település hétköznapjai és ünne-
pei körébe, melynek segítségével ki-ki meg-

ítélheti, hogy a konkrét esemény sikere hozzá-
járul-e Tiszabercel jövıjének építéséhez. 

A lap fıszerkesztıjeként csak remélni tudom, hogy 
a  Berczeli Napló az elmúlt 10 évben hozzájárult 

ehhez. Ez a remény pedig erıt ad a továbbmunkálko-
dáshoz, s az újsütető médiákban történı szerepválla-

láshoz. 
Papp János 

A 10. születésnapi, ünnepi szerkesztıségi ülésen résztvevık. A képrıl elfoglaltságuk miatt többen is hiányoznak, munkáju-
kat ezúton is köszönjük. A díszes tortát a Nyugdíjas Egye- sület és az Idısek Klubja készítette, melyet köszönünk. 
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Név 1. Szavazó-

kör 

2. szavazó-

kör 

Összesen 

Hajnal András 241 324 565 

Név 1. Szavazó-

kör 

2. szavazó-

kör 

Összesen 

Baloghné Szabó Mária 137 171 308 

Czene István 60 93 153 

Eperjesy Ferenc 120 176 296 

Futkos Attila 64 72 136 

Görömbei Ferenc 139 202 341 

Hajnal Béla 36 40 76 

Hegedős Zoltán 87 92 179 

Humicskó József 90 140 230 

Kolozsi László Zoltán 146 177 323 

László Antal 153 214 367 

Mészáros Lajosné 104 112 216 

Natkó László 98 139 237 

Sánta József 26 42 68 

Széles Lászlóné 26 38 64 

Tóthszegi Zoltán 40 59 99 

Vass János 80 88 168 

Zsíros Antalné 115 191 306 

  Választópolgárok  

száma 

Megjelent sza-

vazók száma 

 .% 

1. szavazókör 832 261 31,37 

2. szavazókör 679 352 51,84 

Összesen: 1511 613 40,57 

Tiszabercelen rendben lezajlott az idei 
helyhatósági választás. A korábbi gyakor-
latnak megfelelı szavazásról beszélhe-
tünk, hiszen a választópolgárok a leköszö-
nı 2 testületi tagon kívül, a már bizonyított 
7 „régi” képviselınek szavaztak bizalmat. 

Ami a részvételi adatokat illeti, bár megyénk 
57% feletti részvételi aránnyal a legaktívabb 
volt az országban, Tiszabercel nem tartozott 
ezen települések sorába, mert a megyei, de 
még az országos átlagtól is elmarad a rész-
vételi hajlandóság. Erre szoktuk azt mondani, 
hogy aki nem élt választói jogával, mely ma-
gában hordozza a döntés felelısségét, az ne 
illesse kritikával azt, aki kötelességének érez-
te elmenni, és felelıs döntést hozni, a szava-
zófülke magányában. Különösnek és megle-
pınek  egyáltalán nem mondható az a tény, 
hogy a két szavazókör tekintetében is óriási 
eltérés mutatkozik. Míg a 2-es (Teleház) sza-
vazókör az országos átlagnak megfelelıen 
vett részt a voksoláson, addig az 1-esben 
lakók aktivitása szerénynek mondható. 
Az október 1-jei helyhatósági választások 
alkalmával a 2006-2010. évek közötti önkor-
mányzati ciklusra Tiszabercelen polgármes-
terré lett megválasztva: 
 
Hajnal András független 
 
Tiszabercel Község Önkormányzati Képvise-
lıtestületébe képviselıvé lettek megválaszt-
va: 
 
László Antal független 
Görömbei Ferenc FIDESZ Magyar Polgári 
Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt 
Kolozsi László Zoltán független 
Baloghné Szabó Mária független 
Zsiros Antalné független 
Eperjesy Ferenc független 
Natkó László  független 
Humicskó József Magyar Szocialista Párt 
Mészáros Lajosné független 

POLGÁRMESTER VÁLASZTÁS 

KÉPVISELİ VÁLASZTÁS 

Név 1. Szavazó-
kör 

2. szavazó-
kör 

Pedagógusok Szakszervezete 2 5 

Magyar Demokrata Fórum 5 10 

Független Polgármesterek a Megyéért Egyesület 6 13 

SZDSZ a Magyar Liberális Párt 2 3 

Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt 1 1 
Magyar Szocialista Párt 67 103 

Nemzeti Keresztény Polgári Párt 3 4 

FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség, MAGOSZ, Nemzeti 
Fórum Egyesület 

142 182 

Összefogás Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Felemelke-
déséért Szövetség 

8 18 

Polgármesterek Összefogása Szövetség 3 0 

MEGYEI KÖZGYŐLÉS 

Ács Mihály a 2-es szavazókörben adta le 
szavazatát 



Rovatvezetı: Papp János jegyzı 
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Az 1990-es elsı szabad választások óta, 
immár ötödször tartott alakuló ülést 
Tiszabercel elsı számú döntéshozó testülete, 
az önkormányzati képviselıtestület. A 2. olda-
lon részletesen olvasható választási ered-
mény hivatalos ismertetésével kezdıdött az 
ülés, melyet követıen Farkas Istvánné a He-
lyi Választási Bizottság elnöke átadta a meg-
bízóleveleket. Ezt a képviselık, majd a pol-
gármester esküje követte. A polgármester 
programjának ismertetése következett ez 
után, melyben Hajnal András annak adott 
hangot, hogy a 16 év munkájaként felépített 
intézményrendszer  színvonalas mőködtetése 
kell hogy a legnagyobb hangsúlyt kapja az 
elkövetkezı 4 évben, tudva, hogy a régiós 
szempontok és  a megszorítások közepette 
minden kistelepülés a létéért küzd. Legki-
emelkedıbb és a képviselık által is hangsú-
lyosnak vélt feladat a közterületek szépítése, 
építése és a pályázati lehetıségekben rejlı 
lehetıségek minél szélesebb körő kiaknázása 
lesz. Sor került a képviselıtestület bizottsága-
inak megválasztására. 2 állandó és egy ad. 
hoc bizottság került felállításra. A kötelezı 

Pénzügyi, mely a Településfejlesztési felada-
tokat is ellátja majd és a Szociális és Egész-
ségügyi Bizottság. Elıbbinek elnöke Zsiros 
Antalné, tagjai Eperjesy Ferenc és Mészáros 
Lajosné képviselık, és Gönczi Istvánné vala-
mint Farkas Istvánné külsı tagok. Utóbbinak 
elnöke László Antal, tagjai Baloghné Szabó 
Mária és Görömbei Ferenc képviselık, vala-
mint Csikós József és Váraljai Jánosné külsı 
tagok. Az ad. Hoc bizottságok egy-egy konk-
rét célra jönnek létre, így elsı feladatként a 
komp bérbeadása szerepel feladatai között. 
Ide Natkó László, Humicskó József és 
Kolozsi László Zoltán képviselık, Máté Mihály 
és Molnár Mihály külsıs tagok lettek megvá-
lasztva. Személyük a konkrét ügyek függvé-
nyében változhat. A képviselıtestület ideigle-
nes bizottságot hozott létre az elnökökbıl és 
1-1 tagból az SZMSZ felülvizsgálatára, majd 
a Pénzügyi Bizottságot bízta meg a képviselıi 
összeférhetetlenség és vagyonnyilatkozatok 
vizsgálatával. Már az elsı ülésen döntés 
született néhány konkrét ügyben, így a komp 
bérbeadása mellett döntött a testület, melyrıl 
elsı körben a jelenlegi bérlıvel egyeztet. A 

fogorvosi szolgáltatással újabb 4 évre a Dent-
ÉP. Egészségügyi és Szolgáltató BT-t bízta 
meg. Döntés született arról, hogy az október 
23-ai ünnepség az általános iskolásokkal 
közösen lesz, október 20-án pénteken 12.30 
órakor, illetve 23-án, a református templom-
ban 17.00 órakor. Október 31-én, 15.30 óra-
kor a Hısök emlékmővénél kerül sor koszorú-
zásra. Egyebek között a kóbor ebek problé-
mája vetıdött fel, melyre keresi a megoldást 
a hivatal,a törvények adta keretek között. 
Ezen felül elhangzott még, hogy az új óvodai 
játékszerek és a felépült ebédlı ünnepélyes 
átadására az óvodai szüreti mulatság kerete-
in belül kerül majd sor, október 19-én. A tes-
tület az év hátralevı 2 hónapjára munkatervet 
fogadott el, e szerint a következı ülésre no-
vember 27-én kerül majd sor. 

A 2006-2010. közötti önkormányzati ciklusra megválasztott képviselık. Elıl: (balról jobbra) Baloghné Szabó Mária, Zsiros Antalné, Mé-
száros Lajosné. Állnak: Eperjesy Ferenc, Hajnal András polgármester, Humicskó József, Papp János jegyzı, Natkó László, Kolozsi 
László Zoltán, Görömbei Ferenc, László Antal. 

Az egyik „újonc” Mészáros Lajosné veszi 
át a megbízólevelét, Farkas Istvánné HVB. 
Elnöktıl. 
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Tisztelt Tiszaberceliek! 
 
Engedjék meg, hogy ezúton - Tiszabercel 
hivatalos lapján a Berczeli Naplón keresz-
tül - is megköszönjem megtisztelı bizal-
mukat, mellyel immáron ötödször vágha-
tok neki polgármesterként egy önkor-
mányzati ciklusnak. Kitüntetésnek vettem 
a község lakosságától azt a tényt, hogy 
nem volt ellenfelem. Bár nem kétséges, 
bizonyára akadnak megfelelı emberek, 
mégis valami azt mondatta velük, nem. 
Szeretném azt hinni, hogy ez az elvégzett 
munka gyümölcse lehet. A kampányban 
nem ígértem felelıtlenül, talán azért sem, 
mert nem kellett ígérgetésekkel meggyız-
nöm a választókat. Most is csak egy ígé-
retre vetemedek: Ígérem, hogy bizalmukat 
meghálálom, és minden igyekezetemmel 
Tiszabercel javát szolgálom. 
 
Tisztelt Tiszaberceliek! 
 
Abban a szerencsés helyzetben vagyok, 
hogy az 1990. szeptember 30-án megtartott 
elsı demokratikus választás óta 5. alkalom-
mal ismertethettem a Képviselıtestülettel 
annak alakuló ülésén a község fejlesztésére 
vonatkozó elképzeléseimet.  
A 2002-es programom ismertetésekor el-
mondtam, hogy úgy érzem, 2002-2006 nem 
a nagy fejlesztések idıszaka lesz 
Tiszabercel életében. Ugyanezt kell elmon-
danom most is, hisz az általános iskola 
ebédlı építése elkészült, így most már ön-
kormányzatunk rendelkezik a szükséges 
infrastruktúrával (világítás, víz, szennyvíz, 
gáz, úthálózat, kábel televízió, telefonháló-
zat). 
Elmondhatom, hogy a község zavartalan 
mőködéséhez rendelkezünk az egészségügy 
területén jól felszerelt és felújított háziorvosi 
rendelıvel, szinte új és ebben az évben 

felújított védınıi szolgálat épületével. Felújí-
tott Idısek Otthonával, Fogorvosi rendelıvel 
és 4 órában nyitva tartó Gyógyszertárral. Az 
egyéb szakorvosi ellátások (nıgyógyász, 
gyermek-szakorvos) havi 1 alkalommal kihe-
lyezett rendelés keretében kerülnek ellátásra. 
Az oktatás és kultúra területén igény esetén 
egy kultúrház felépítésével lehetne tovább 
lépni, bár 2006-ban a Közösségi Ház teljes 
egészében felújításra került, ahol a Teleház is 
mőködik. A szabadtéri rendezvényekkel elért 
sikereink mellett egy minden igényt kielégítı 
„nagy” mővelıdési házat nehéz lenne megtöl-
teni tartalommal, a fenntartási költségekrıl 
nem is beszélve. Ma amikor a megszorítások 
minden területet áthatnak, még a nagyobb 
városok ilyen jellegő intézményeit is igen 
nehéz fenntartani. 
2006 és 2010 közötti legfontosabb feladatá-
nak kell, hogy tekintse önkormányzatunk a 
korábban már benyújtott Belvíz-elvezetési 
rendszer felújítási pályázat megnyerését. Fı 
feladatunk lesz a már megnyert Ibrány - 
Paszab - Tiszabercel összekötı út felújítása, 

Az ötödik ciklus elején is dolgos hétköz-
napok várnak Hajnal András polgármes-
terre. 

valamint a Tiszabercel - Tiszakarád összekö-
tı út megépítésére pályázat benyújtása a már 
elkészült tervek alapján.  
Az idısekrıl való gondoskodást is fontos 
feladatunknak kell tekinteni 2006 és 2010 
között, melynek érdekében egy bentlakásos 
szociális otthon megépítésének elıkészülete-
it, tervezését pályázat benyújtásával. Esetle-
gesen az építkezés megkezdésével a lehetı-
ségekhez mérten, bár ma még a környezı 
ilyen jellegő intézmények képesek ellátni 
Tiszabercel ilyen jellegő igényeit is. 
Fontos feladatának kell, hogy tekintse az 
önkormányzat a meglévı intézményrendszer 
további megfelelı szinten történı mőködteté-
sét, az önkormányzat vagyontárgyainak, épü-
leteinek állagmegóvását, szükség szerinti 
bıvítését.  
Fı feladatának kell, hogy tekintse az önkor-
mányzat tulajdonában lévı közterületek rend-
ben tartását, szépítését, felújítását. Közsé-
günk arculatának megváltoztatását, parkok, 
terek, önkormányzati épületek szebbé, ottho-
nosabbá tételét.  
Az elmúlt évekhez hasonlóan minden pályá-
zati lehetıség megragadását, pályázat be-
nyújtását, községünk szépítését, esztétiku-
sabbá és otthonosabbá tételét.  
Pályázati lehetıségekkel az önkormányzat 
tulajdonában lévı utak felújítását, karbantar-
tását. Sajnos ma olyan horribilis összegeket 
kérnek el egy - egy útfelújítás kapcsán, hogy 
pályázati forrás bevonása nélkül a felújítások 
elképzelhetetlenek. 
A Képviselıtestületnek a 2006-2010-es idı-
szakra vonatkozó Gazdasági Programját 6 
hónapon belül kell elfogadni. Az általam vá-
zolt elképzelések gondolatébresztık. Tiszte-
lettel kérem nem csak a Képviselıtestület 
valamennyi tagját, de a lakosságot is, hogy 
Tiszabercel Község Önkormányzat Gazdasá-
gi Programjához szóljanak hozzá, tegyenek 
javaslatokat. A Gazdasági Program minél 
elıbbi elkészítésére azért van szükség, mert 
az elképzeléseket a 2007. évi költségvetési 
rendeletünk megalkotásánál már figyelembe 
kívánjuk venni.  

(BN.) Október 19-én került sor az új ebédlı 
épületének mőszaki átadására, míg a gyere-
kek részére történı átadásra az ıszi szünetet 
követıen kerülhet sor. Az egyszerre 80 fıt 
kiszolgáló létesítmény a jelenlegi napközis és 
menzás létszámot figyelembe véve ideális, 
hiszen a gyerekek iskolai elfoglaltságuk miatt 
több csoportban étkeznek. Reméljük, hogy az 
elkészült ebédlı feledteti majd velük az eddigi 
áldatlan állapotokat. 
Hajnal András polgármester a mőszaki át-
adást követıen lapunknak elmondta, hogy a 
kivitelezı nem elıször bizonyított, és egy nem 
csak mőszaki-, de esztétikai szempontból is 
megfelelı munkát végzett. A gyerekek a no-
vember eleji ıszi szünet után foglalhatják el, 
remélve, hogy igyekeznek majd megırizni az 
épületet eredeti állapotában. 
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Nem csak személyi, de dologi téren is 
mindenki számára észrevehetı változások 
érték a tiszaberceli középiskolai oktatás 
intézményét. A mindannyiunk által „csak” 
„szakiként” ismert iskola abban a szeren-
csés helyzetben van, hogy tiszaberceli 
kötıdéső igazgatója maradt. Vele beszél-
gettünk az intézményt érintı változások-
ról. 
- Mikor született döntés az intézmény ösz-
szevonásról? 
- 2006. nyarán. A fenntartó megyei önkor-
mányzat döntött úgy, hogy az ibrányi Móricz 
Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola és 
Kollégium valamint a tiszaberceli Bessenyei 
György Mezıgazdasági Szakiskola összevo-
nására kerül, így 2006. augusztus 01-tıl ösz-
szevont összetett intézményként a Móricz 
Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium néven mőködik to-
vább. 
- Milyen mélyen érinti ez a két intézmény 
szerkezetét? 
Az intézményi átszervezés csak az iskolák 
nevét érintette, hiszen a szakfeladatok 
(szakiskolai oktatás, intézményi étkeztetés, 
kollégiumi ellátás) változatlanul maradtak, a 
dolgozók  változatlanul maradtak az intéz-
ménynél. Sıt dolgozói létszámot is emeltünk 
a kollégiumban, hiszen a négy új felvett peda-
gógusból kettı tiszaberceli lakos. 
- Lesz-e változás a képzés profiljában, 
hiszen a változó idık ezt megkövetelhetik, 
melyek az iskola jövıjét alapvetıen befo-
lyásolhatják? 
- A tiszaberceli szakiskola képzési profilja is 
átalakult illetve folyamatosan változtatjuk. 
Jelenleg 164 tanuló iskolai oktatását látjuk el. 
9. évfolyamon négy osztályt indítottunk 
Tiszabercelen. Ebbıl egy az új modulrend-
szerő mezıgazdasági szakmacsoportos 
szakiskolai osztály, két osztály felzárkóztató 
osztály, egy pedig az Arany János Kollégiumi 
Programjának elıkészítı osztálya (ez gimná-
ziumi képzés). 
- Honnan érkeznek ezekbe az osztályokba 
diákok, kik érdeklıdnek a képzések iránt? 
- A felzárkóztató osztályba olyan tanulók jár-
nak, akik betöltötték 15. életévüket, illetve 

nem rendelkeznek 8.-os végbizonyítvánnyal, 
vagy rendelkeznek, de tanulmányi eredmé-
nyük nem a legkiemelkedıbb, illetve a 9. 
évfolyamot nem tudták eredményesen teljesí-
teni és az évfolyamot a felzárkóztatóban is-
métlik meg. A lényeges különbség a tan-
anyag mennyiségében és milyenségében 
rejlik.  A felzárkóztató után úgynevezett 10. 
szintre hozó évfolyam következik és 11. illet-
ve 12. szakképzı évfolyammal zárul a kép-
zés. Egyébként megyei beiskolázásúak va-
gyunk, a gyerek után pedig menni kell, az 
intézményt népszerősíteni kell. A jövı szem-
pontjából ezt igen fontosnak vélem. 
- Ehhez gondolom új ötletek, olyan egyéb 
újdonságok kellenek, melyek vonzóvá 
tehetik az iskolát? 
- Természetesen újdonságok a következı 
tanévtıl is várhatóak. Szeretnénk indítani a 
szakképzést elıkészítı évfolyamot amely 3 
év alatt biztosít 10. osztályt nem igénylı szak-
mákat. Indul a szakmunkás bizonyítvánnyal 
rendelkezı fiataloknak nappali képzés kereté-
ben az érettségire felkészítı osztály, itt a 
jelentkezési életkor maximum 23 év. Indíta-
nánk, ha lenne elegendı jelentkezı esti kép-
zés keretében felnıtt gimnáziumot is. Ezenkí-
vül most folynak tárgyalások a szakképzés 
megújításával kapcsolatosan. Intézményünk 
indult a SzakMa Szakképzésfejlesztési Prog-
ramban, ennek keretében lehetıség nyílik a 
szakmakínálatunkat bıvíteni.  
- Az iskola hagyományosan kertészeti 
szakképzést nyújtott ez idáig. Ezen a terü-
leten milyen változások várhatók? 

- Természetesen a kertészképzés hagyomá-
nyait meg kívánjuk ırizni, de hogy az intéz-
mény versenyképes legyen szükséges új 
szakmák bevezetése. Konkrétumokat egyen-
lıre még nem szeretnék mondani, de építıipa-
ri és szolgáltatási szakmákban gondolkozunk. 
Mivel az iskolának van egy olasz partnerintéz-
ménye, ami szintén mezıgazdasági képzéssel 
foglalkozik, így lehetıségünk nyílik majd a 
tanulóink külföldi  tanulmányi képzésére is. 
- Ezek a merész, talán az iskola életében is 
sokak számára szokatlan változások ho-
gyan érinthetik a Tiszabercel község egé-
szét? 
- A tiszaberceli szakiskola eddig is igyekezett 
bekapcsolódni a település kulturális és közös-
ségi életébe. Ezzel a hagyománnyal sem kívá-
nunk szakítani, annál is inkább, mert én is 
tiszaberceli vagyok. 2007 tavaszán újra meg-
rendezésre kerül a Mezıgazdasági napok, 
igaz megújult köntösben.  Sok-sok minden vár 
ránk, jelenleg is ismerkedem az intézménnyel, 
de az a személyes célom, hogy egy virágzó 
középiskolák teremtsünk Tiszabercelen, aho-
vá a tanulók szeretnek járni, ahová a dolgozók 
nem csak bejárnak, és ahol a szülık nyugodt 
lelkiismerettel bízzák gyermeküket az intéz-
ményre, hogy a legkorszerőbb szakmai isme-
retekkel és versenyképes tudással gazdagod-
janak. 
- Kívánom, hogy tervei valóra váljanak, és 
hogy ehhez minden támogatást megkapjon 
a dolgozók és a fenntartó részérıl is! 
 

 - Papp János - 

A megújult Szakiskola átadási ünnepségére díszbe öltöztetett fıbejárata. 

Vargáné Berencsi Ágnes igazgató asz-
szony, az ünnepélyes átadáskor. 
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         A berceli református temetıbe a kö-
zelmúltban egy olyan embert temettünk, 
aki 1961-tıl 1980-ig, - sıt még utána is, - 
meghatározó, vezetı egyénisége volt köz-
ségünknek. 
A nagy Tsz szervezések elıtt apjával, La-
jos bácsival, saját és bérelt földön jelentıs 
gazdálkodást folytattak, sikerrel és elis-
mertséggel. A termıföldet ekkor szerette 
meg, mely késıbbi életét végigkísérte. 
Mindez kemény munkával, kitartó szorga-
lommal, erıs akarattal párosult. 
          1961-ben községünk parasztságát is 
szövetkezetbe kényszerítették. A földjeik-
tıl és vagyontárgyaiktól megfosztott elke-
seredett embereket minél elıbb fel kellett 
rázni ebbıl a traumatikus lelki állapotból. 
Nem volt más kiút, mint elkezdeni dolgoz-
ni az új körülmények között. Annak ellené-
re, hogy nem ı volt a szövetkezet elsı 
elnöke, a munkák megindításának és szer-
vezésének az elsı idıktıl az élére állt. 
Illetékesek elég korán meglátták óriási 
munkabírását, akaratát, értelmi színvona-
lát és veleszületett vezetıi képességeit. 
1964 - ben a Tiszaberceli Bessenyei Mg 
Tsz elnökévé választották. 
          Vezetıi munkája nyomán fokozato-
san fejlıdött a szövetkezet, egyre nıtt a 
tagság jövedelme, a kezdeti sokkos álla-
potnak vége lett. Értékes helyi emberek, 
szakmunkások és agrárdiplomások jöttek 
haza dolgozni az iparból és egyéb helyek-
rıl. 
          Elsı volt a növénytermesztés fej-
lesztése, mert ez az alapja mindennek. 
Korszerő, nagy teljesítményő gépekre volt 
szükség. A környéken elsık voltunk a 
John Deere traktor és kombájn alkalmazá-
sában. Fejlett öntözéses kultúra alakult ki, 
beépített stabil és hordozható berendezé-
sekkel. Létrejött a sok embernek munkát 
adó kertészet. Magas színvonalú paradi-
csomtermesztés, hagyományokra épülı 
uborka magtermesztés és almatermesztés 
alakult ki, összekapcsolva, integrálva a 
háztáji termesztéssel. Mindez az ı vezeté-
sével. Ez azonban még csak a kezdet volt. 
Tudta, hogy a község lakói tradicionálisan 
leginkább az állattenyésztésbıl éltek meg, 
ezért kialakította a nagyüzemi szarvasmar-
hatartást új istállók építésével. Életének 
talán fı mőve a sertéstelep megépítése, 
mely a megye legnagyobb hízó kibocsátá-
sú telepe lett, a terményszárító üzemmel 
együtt 50-60 embernek munkát biztosítva. 
Mellék üzemágakat hozott létre,úgy mint a 

fatelepet, építıbrigádot és a vendéglıt. Az 
építık, - elsısorban az ácsok munkája - 
ma is látható a községen kívül is szerte a 
megyében és az országban. A 
Tiszagyöngye vendéglı, megépülése után 
egy ideig a környék legkeresettebb szóra-
kozóhelye volt. Volt ereje olyan dolgok 
létrehozásához is, ami egyébként nem az 
ı feladata lett volna. Így épült meg a kul-
túrház, mely épület ma is a község legna-
gyobb terme és színvonalas rendezvények 
megtartására is alkalmas volt. A felsorolt 
beruházások mind a berceli emberek érde-
kében történtek. A statisztika pedig azt 
mutatta, hogy az 1970-es évek közepére a 
Tiszaberceli Bessenyei Tsz vagyon értéke 
második volt megyénkben. Büszkék lehet-
tünk abban az idıben mi is, akik vele 
együtt dolgoztunk, mert bármerre is men-
tünk, csak az elismerés hangját hallhattuk.  
Hivatott volt Tiszabercel és Paszab erı-
szakos egyesítése következtében elıállt 
feszültségeket levezetni. Ezt is megoldot-
ta, sikerrel. 
           Milyen is volt ez az ember? Erıs 
fizikuma szintén erıs jellemet takart. Vala-
mely győlést, vagy megbeszélést végigbírt 
hallgatni. Ha késıbb megszólalt, annak 
mindig súlya volt és legtöbbször annak 
megfelelıen is alakultak a dolgok. Határo-
zott, kemény akaratú volt. Emlékszünk 
ugye? Megtiszteltetésben lehetett része 
annak, akit magával vitt tárgyalni valaho-
vá. A tárgyaló helyiségbıl nem távozott 
addig, míg a célját részben, vagy egész-
ben el nem érte. Nagy tisztelet övezte min-
denfelé, nem csak a községen kívül, itthon 
is. Emlékszünk ugye, mikor bejött oda, 
ahol többen is voltunk és milyen síri 
csend támadt egybıl. Emlékeznünk kell 
arra is, mikor azt gondoltuk, hogy elsık 
leszünk a határban kora reggel. Nem. İ 
már visszafelé jött onnan.  Kemény termé-
szete ellenére soha, senki életét nem tette 
tönkre, még azokét sem, akik esetleg rá-
szolgálhattak arra. Ezzel szemben a segí-
tıkészsége óriási volt, melyet nagy isme-
retségének is köszönhettünk. A nagy mun-
kabírásával kapcsolatban emlékszünk 
ugye arra is, mikor a késı délutáni munka-
eligazítás után a megbeszélés végén még 
így szólt a beosztottakhoz: Menjünk, néz-
zük! (a munkát). Ez a mondása szállóigévé 
vált. Elmondható, hogy remekül mene-
dzselte a szövetkezetet, olyan struktúrát 
hagyva maga után, amire késıbb is és 
szellemében ma is lehetett és lehet épít-

kezni. Nem ment ez egyszerően, mert a 
Rákosi hagyományokkal részben még 
rendelkezı akkori hatalom sokszor bírálta 
módszereiben és egyebekben. Vele azon-
ban nem bírtak meg. 
       58 éves korában, 16 évi elnöki tevé-
kenység után érezte, hogy sok tekintetben 
a kor kezdi meghaladni. Nem habozott 
sokat, elment nyugdíjba. Ezután is aktívan 
tevékenykedett még, volt szava a község-
ben. Ezt a korszakát azonban több tekin-
tetben kissé már árnyaltabban kell kezelni. 
      A rendszerváltáskor visszatért az ere-
deti magán gazdálkodáshoz, traktort és 
egyéb gépeket vásárolt. Nagyon sokáig 
ezt már nem végezhette. Lappangó beteg-
sége egyre inkább erıt vett rajta. Nem 
szívesen ugyan, de el kellett hagynia azt a 
falut, azt a közösséget, akikért olyan sokat 
tett. Közelebb költözött gyermekeihez. 6 
évet élt még itt feleségével, Ida nénivel, aki 
szintén betegeskedett. Ezek már a csende-
sebb évei voltak. 
      Egy gyönyörő, napfényes októberi 
délután helyeztük örök nyugalomba a 
berceli anyaföldbe. Ez a verıfény kárpótol-
ta jelképesen az utolsó pillanatokban küz-
delmes életét. Mi, diplomás agrárszakem-
berek többet tanultunk tıle kitartásban, 
emberségben, mint az iskolai évek alatt 
összesen. A temetésen rá gondolva, mikor 
elıttem van jellegzetesen elıl feltolt kalap-
jával, egyben arra is gondolok, hogy en-
nek az embernek a szelleme tovább kell, 
hogy éljen a mai és a jövı nemzedékek 
életében is. 
                Ha egyszer majd valakik úgy 
döntenek, hogy valamiféle emlékhelyet 
kellene létesíteni azoknak a rég elhunyt 
embereknek, akik sokat tettek valamikor 
ennek a falunak a boldogulásáért, egy 
névnek ott kell feltétlen lenni:  

 
FARKAS ANTAL 

1923-2006  
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(BN.) Tiszabercel Község Önkor-
mányzata szeptember 29-én immá-
ron 13. alkalommal várta a Besse-
nyei György ÁMK tornatermébe a 
tiszaberceli idıs embereket.  Idén 
is szerény ajándék, és remek mő-
sorok fogadták az ellátogatókat.  
Az Idısek Világnapja Tiszabercelen 
olyan hagyomány, mely nélkül sze-
gényebbek lennénk. Szerencsés 
h e l y z e t b e n  v a g y u n k  i t t 
Tiszabercelen, mert mind a Nyugdí-

jas Egyesület, mind az Idısek Klubja 
igyekszik azon, hogy az idısek ellá-
tása és hétköznapjai színesek legye-
nek. Ehhez igyekezett hozzátenni 
valamit a képviselıtestület és az 
oktatási intézmény, idén tizenhar-
madszor. 
Képeink az eseményt örökítették 
meg (fotók: László Antal) Az 1. ké-
pen a mővészetis gyerekek néptánc-
bemutatója, 2-on a Tiszaberceli 
Nyugdíjasok Egyesületének kórusa 
látható. A 3. képen az ovisok köszön-
tik nagyszüleiket, míg a 4. fotó a 
mővészetis iskolások moderntánc 
csoportjának bemutatóját örökítette 
meg. Az 5-6-7. képeken Hajnal And-
rás polgármester, aki 13-szor adta, 
Zsiros Antalné, aki 13-szor jelképe-
sen átvette és Humicskó Józsefné 
aki megköszönte  az ajándékot és 
megbecsülést, melyet az önkormány-
zaton és az iskolán keresztül a tele-
pülés fejez ki idıs polgárai felé. A 8. 
kép az ünnepeltek egy csoportját 
mutatja.  

1. 

2. 3. 

4. 5. 6. 7. 

8. 

érdeklıdıt szeretettel várunk. 
*** 

Folyamatban van egy fazekas kiállítás szer-
vezése, melyet november elsı felére terve-
zünk. A kiállítás mellett vásárt is szervezünk a 
közelgı névnapokat megkönnyítve ezzel, 
melyre természetesen a település minden 
lakóját szertettel várjuk. 

*** 
Kedves meghívásnak tettünk eleget néhány 
gondozottunkkal, és gondozónıkkel szeptem-
ber 11-én hétfı este, amikor is meghívást 
kaptunk a Paszabi Református Egyházköz-
ség tagjaitól, valamint Szilágyi Sándor Tiszte-
letes Úrtól Gyıri Márta református lelkésznı 
gitárkoncertjére.  A lelkésznı sokrétő és Is-
tentıl gazdag életébıl merített saját szövegre 
írt, saját gitár dallamait mutatta be. Megismer-
hettük életútját is, majd pedig a koncert után 
mindenkinek lehetısége volt a lelkésznıvel 
személyesen is beszélgetni, kinek nem csak 
a dalai, hanem maga a személyisége a mo-

Az Idısek Klubja gondozottjai köszönetüket 
fejezik ki Polgármester Úrnak, a Képviselı-
testületnek, hogy ebben az évben sem feled-
keztek meg az idısekrıl – köszönik az aján-
dékot és a nagyon szép színvonalas mősort. 

*** 
Október hónapban a gondozottjainkon túl 
több idıs, magányos beteg embert is felke-
restünk, és lehetıségeinkhez mérten igyekez-
tünk nekik segítséget nyújtani. 

*** 
Az ıszi munkák befejezése után ismét folytat-
juk a Klubban a foglalkozást, melyre minden 

Rovatvezetı: Gliba Lászlóné 

solygós tekintetével mindenki számára meg-
nyerı volt. Beszélnünk kell még a paszabiak 
vendégszeretetérıl, hisz a koncert valamennyi 
résztvevıjét vendégül látták, mely mindenki 
számára meglepetés volt, s melyet ezúton is 
szeretnénk megköszönni. Az itthon maradt 
gondozottaink Natkó Zoltán jóvoltából tekint-
hették meg a koncertet. 



A 10 éves 
Berczeli Napló-
születésnapján 
mirıl is kérdez-
hettük volna 
olvasóinkat, mint 
a falu elsı írott 
sajtóorgánumá-
ról. Milyen volt 10 
évvel ezelıtt elsı 

í z b e n kézbe venni, és milyen 
ma a lap? - kérdeztük. S persze arra is 
kíváncsiak voltunk, hogy olvasóink szerint 
van-e jövıje az újságnak? 
 
Tisztelt Szerkesztıség! 
 
A Berczeli Napló mindenek elıtt eredmény. 
Jele annak, hogy ezen a településen számta-
lan olyan ember él, aki idıt és energiát nem 
kímélve azon munkálkodik, hogy Tiszabercel 
szerethetı legyen – azok számára is, akik itt 
élik mindennapjaikat. A Berczeli Napló emel-
lett lehetıség is. Lehetıség arra, hogy a ren-
dezvények emlékezetes pillanatai, az intéz-
mények közösségteremtı eseményei és a 
helyieket érintı önkormányzati hírek eljussa-
nak azokhoz, akikrıl szól, akiket illet. A 
Berczeli Napló egyfajta munka is. Sokak szá-
mára a kevés hírforrás egyike, melyben fon-
tos információk rejlenek, melyben meg lehet 
nézni, hogy szaval az óvodai ünnepségen a 
kisunoka, milyen eredményt él el az iskolában 
a nagyobbik. Éppen ez az, ami a Berczeli 
Napló erejét és sikerének titkát adja: minden-
ki ismer mindenkit, fontosak egymás számára 
a rokonok, a barátok, a szomszédok. Azért 
nyitjuk ki az újságot, mert kíváncsiak va-
gyunk, kivel mi történik, kire lehetünk büsz-
kék, s hogy egy-egy eseményen felfedezzük-
e ismerıseinket, szeretteinket. Azt tapaszta-
lom, hogy azt itt élık a fenti kíváncsisággal 
várják hónapról hónapra a Berczeli Naplót, ez 
pedig azt jelzi: szükség van rá. A sok belefek-
tetett munkáért köszönet jár a lelkes alkotó-
gárdának – bízunk abban, hogy a következı 
tíz évben is számíthat rá a Napló olvasókö-
zössége. 

 
Tisztelettel: Száraz Ancsa 

 
Eperjesy Ferenc, a mezıgazdasági rovat 
vezetıje 
 
A 10 év hihetetlen hamar elszaladt. Megszü-
letésekor nem hittük volna, hogy megéli ezt a 
kort. Az elsı példányokat kézbe véve, azon-
nal szembetőnik a papír és a képek gyen-
gébb minısége és a mainál kisebb terjede-
lem. A tartalom és stílus is kezdetlegesebb 
volt. Saját egyes cikkeim ma már megmoso-
lyogni valók. Mindegy. Csináltuk, fenntartot-
tuk, fejlesztettük. 
             Napjainkra egy minden tekintetben 
fejlettebb újságot vehet a kezébe a berceli 
olvasó. Tartalmasabb, terjedelmesebb. A 
„Könyvtári lapozgató” és a „Községünk szü-
lötte” rovatok állandósultak. Nem vagyunk 
profi újságírók, ezért a színvonal sem lehet 
valami magas, bár szerintem a régebbi idık-
höz képest van fejlıdés itt is.A különbözı 
szerzık kitartóan dolgoznak, hónapról-
hónapra leadják az írásaikat. Ez az , ami 
életben tartja a Berceli Naplót, valamint az, 

hogy Papp János fıszerkesztı mindezeket 
remekül összefogja. Saját cikkeimrıl annyit, 
hogy a 10 év alatt változott azok tartalma és 
stílusa. A cikkeknek eleinte szaktanácsadási 
jellege volt, fıleg növényvédelmi vonatkozás-
ban. Ma, mikor gazdatársaim már mindent 
tudnak, erre kevésbé van szükség.Jelenleg 
inkább valami aktualitást próbálnék közölni. A 
gondom az, hogy sokszor alig találok már 
témát, mert elcsépelt dolgokat és egyéb hü-
lyeségeket ebben a komoly rovatban nem 
szívesen írnék le. 
         A jövıt illetıen azt várom, hogy tovább 
fog bıvülni a rovatok és cikkek száma, a 
szinvonalban is lesz javulás. A küllemét illetı-
en:  5 éven belül legalább a külsı része, 10 
éven belül pedig a többi része is színes lesz. 
A cikkírók mindegyike társadalmi munkában 
dolgozik és fog a közeljövıben is, mert sze-
retjük ezt az újságot, én tudom, hogy ugyan-
így az olvasók is. Amíg ez így lesz, nem kell 
félni a jövıtıl, mert a Berceli Napló fent fog 
maradni addig, ameddig maga Tiszabercel, 
reméljük az idık végtelenjéig.  
 
Csatlós Edit, fıiskolai hallgató 
 
Szeretnék köszönetet mondani a Berczeli 
Napló felkérésének, hogy a témával kapcso-
latban elmondhatom gondolataimat, vélemé-
nyemet: 
Az újság lehetıséget nyújt, hogy betekinthes-
sünk községünk közéletébe. Minden korosz-
tály megtalálhatja a számára megfelelı rova-
tot pl. mezıgazdasági, közéleti hírek, iskola 
hírek stb. Tájékozódhatunk az aktuális ese-
ményekrıl, illetve a már megrendezésre ke-
rült programokról is. A Napló nemcsak sza-
vakkal, hanem képekkel is illusztrálja az adott 
rendezvényt. A rendelkezésre álló oldalakat 
maximálisan kihasználják. A cikkeket lényeg-
re törıen fogalmazzák meg, a nyelvezete 
mindenki számára könnyen érthetı, ezáltal 
nem válik unalmassá az újság. 
A jövıben is sok sikert és kitartó munkát kívá-
nok a szerkesztıségnek. Remélem, hogy a 
Berczeli Napló továbbra is hasznos informáci-
óval látja el a lakosságot! 
 
Tisztelt Szerkesztı Úr! 
 
Megtisztelı kérésének eleget téve szívesen 
osztom meg véleményem a lap olvasóival.  
Ha egy idelátogató azt kérné tılem mutassam 
be lakóhelyem, én bátran elıvenném és átad-
nám neki az eddig megjelent Berczeli Napló 
példányait, hiszen hően tükrözi az elmúlt 10 
év eseményeit. 
Tájékoztat az itt mőködı szervezetek mőkö-
désérıl, kulturális rendezvényekrıl, Képvise-
lıtestület munkájáról, településünk fejlıdésé-
rıl, hagyományainkról… 
Sokszor hallottam idısek visszaemlékezéseit, 
miközben egy-egy esemény részleteire már 
nem teljesen emlékeznek. Mi tiszaberceliek 
szerencsések vagyunk, hisz községünkben 
történı eseményeket 10 éve már, mint egy 
történelmi krónika ırzi meg a Berczeli Napló. 
Bízom abban, hogy a lap még sok éven át 
kiadásra kerül és ezúton szeretném megkö-
szönni mindazok fáradozását, akik a szer-
kesztésében és kiadásában részt vesznek, s 
további munkájukhoz a legjobbakat kívánom! 
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Tisztelettel:  Nagyné Juhász Éva 
 
Tisztelt Szerkesztı Úr! 
 
Köszönöm, hogy kérdésével megkeresett. 
Fontosnak tartom, hogy minden település 
rendelkezzen önálló újsággal, ami csak az 
adott település lakosairól, lakóihoz beszél. Ez 
nálunk – hála Önöknek – sok éve megvaló-
sul. 
A Berczeli Napló tájékoztat minket az aktuali-
tásokról: a kulturális rendezvényekrıl, a 
Képviselıtesület döntéseirıl, a Nyugdíjas 
Egyesület tevékenységérıl, az iskolai életrıl 
és még számos dologról. Ez az egyetlen 
olyan forrás, melybıl részletes tájékoztatást 
kapunk a falu életérıl mi tiszaberceliek. 
Ezért bízom abban, hogy ez az újság tovább-
ra is mőködni fog, s még sok-sok éven ke-
resztül olvashatjuk hasábjait. 
Ehhez kívánok a Szerkesztıségnek kitartást, 
új ötleteket, és töretlen lelkesedést. 
 

Tisztelettel: Fodorné Molnár Ágota  
 
Tisztelt Szerkesztı Úr! 
 
Tíz évvel ezelıtt én még csak 8 éves voltam, 
így nem tudok véleményt alkotni a napló múlt-
járól. Igazából csak a jelenrıl lehet vélemé-
nyem.  
Nekem tetszik az újság összeállítása, hiszen 
minden ami az itt lakó embereket érinti meg-
található benne. Orvosi tanácsok, mezıgaz-
dasági tudnivalók, a képviselıtestület rövid 
beszámolói. Betekintést nyerhetünk iskolánk, 
óvodánk életébe, vagy az éppen aktuális 
rendezvényekrıl kapunk ízelítıt. Egyszóval 
minden, ami községünkben értünk, velünk 
történik tájékozódunk róla. 
A jövıre tekintve, sok sikert, ugyanígy tovább! 
 

Tisztelettel: Ujj Zita 
 
Tisztelt Szerkesztıség! 
 
Szívesen olvasom a Berczeli Naplót. Minden-
ki talál benne korának és érdeklıdési körének 
való olvasnivalót. Szeretem a keresztrejt-
vényt. 
Régen: volt ifjúsági oldal, ma kevesebbet 
írnak az iskolások; humoros és szomorkás 
történetek, amit itt élı vagy elköltözött embe-
rek írtak.(Pl.: R. Kiss). Hasonlókat szívesen 
olvasnék. 
Kívánok a szerkesztıknek, és akik írnak a 
lapba jó egészséget, hosszú életet, hogy a 
következı 10 évben minél több jó és közsé-
günk fejlıdésérıl szóló cikk jelenhessen meg! 
 

Tisztelettel: Hajdú Gusztávné  
nyugdíjas 

Tisztelt Szerkesztıség! 
 
Én mióta tudok olvasni mindig elolvasom a 
Naplót. Tetszett a múltban, tetszik most is és 
remélem tetszeni fog a jövıben is. Tetszik, 
mert érdekesen és tömören meséli el, mi 
történik a iskolában, óvodában, faluban és a 
rendezvényeken.  Jó, hogy van falu Napló, 
remélem továbbra is lesz. 

 
Hegyes Éva, 8. osztályos tanuló. 



Rovatvezetı: Zsíros Antalné egyesületi elnök 

İszi kalendárium 
 

 Szeptember 29. 
Tizenharmadik alkalommal ünnepelte és 
tisztelte meg nyugdíjasait Tiszabercel 
Önkormányzata méltó ünnepléssel és pénz-
ajándékkal. Köszönjük a Képviselıtestület-
nek, az idısbarát polgármesternek valameny-
nyi nyugdíjas nevében. Köszönjük a szép 
mősort a szereplıknek és a felkészítı peda-
gógusoknak. 
 
 Október 5. 
Megyei Nyugdíjas Találkozó és Idısek Világ-
napján vettünk részt nyíregyházán, a 
BUSZACSÁBAN. Az egész napos mősoron 
gazda László és Csabai Lászlóné ünnepi 
köszöntıje hangzott el, majd óvodások mőso-
ra következett. A zenés délután „batyus 
ebéd” elızte meg. A Tiszaberceli Nyugdíjas 
Egyesület finom töltött káposztát tálalt fel, 
vendégeink nagyon megdicsérték. A finomsá-
got készítették: Tompa Józsefné, Balázsi 
Sándorné, Fekete Béláné és Hegedős 
Józsefné. Köszönjük.  
A demecseri „Káposztás napok” látogatói is 
voltunk, ahova Hullár Lászlóné 
káposztásbélesét vittük kínálónak.  
 
 Október 7. 
Nagykálló és környéke elsı alkalommal ren-
dezett kistérségi találkozót Harangodon. A 
Megyei Nyugdíjas Szövetség köszöntıjét és 
üdvözletét Zsíros Antalné tolmácsolta. 
 
 Október 14. 
Remek délutánt töltöttünk Bujon (15-en) az 
úgynevezett „szomszédoláson”. Jó szervezé-
ső, hangulatos összejövetel volt Buj, 
Gávavencsellı, Nagyhalász, Pócspetri, Sza-
bolcs és Tiszabercel részvételével. 
Virágosítási munkánkat megkezdtük. Asszo-
nyaink a ravatalozó környékét árvácskával 
ültették be. 

Ismét Zemplénben jártunk 
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Hallottam vagy olvastam valahol, hogy Mik-
száth Kálmán szerint talán Borsod-Abaúj-
Zemplén megye a leggazdagabb irodalmi és 
történelmi színhelyekben. Biztosan így van. 
És ezt még megkoronázza a csodálatos táj, a 
hegyvidéki környezet természet alkotta színe-
ivel, varázslatos hangulatával. Talán ezért is 
van az, hogy odavágyunk leggyakrabban 
kirándulni. De jó, hogy sok helyen jártunk 
már, így engedhetünk mindig a csábításnak. 
Engedtünk szeptember 27-én is, amikor a 
Kistérségi Társulat új buszával 43-an útra 
keltünk Zemplénbe. Új arcát mutatta a táj, 
hiszen még ıszi ragyogásban nem láttuk 
soha. Száz és száz színben pompáztak az 
erdık, a hegyek, a települések parkjai, virá-
gai, hiszen hosszú meleg ısz megırizte a 
nyár színeit is. Programunk is gazdag volt. Az 
elsı állomás Tolcsva – egy remek borpincé-
ben borkóstoló, szívélyes házigazdával, Máté 
András vállalkozó mecénáskodásával. 
Alföldi embernek külön érdekesség és ritka 
élmény volt ez. Hát, még ha tudnánk, hogy 
hány és hány történelmi pincét rejtenek a 
hegyek. Tolcsva község polgármestere sze-
retettel invitált minket,  egy újabb látogatásra, 
ütemezve a tolcsvai történelmi templom meg-
ismerését is, ugyanis itt ırizték 1608-ban 

néhány napig a szent koronát. Sárospatak e 
tájék gyöngyszeme, most sem maradhatott ki. 
Mindig kínál újabb látnivalót, újabb különle-
gességet. Most a Református Kollégium Vár-
múzeumát /Berna-sor/ és a Nagykönyvtárat 
tekintettük meg a kiállított „fogolykönyvekkel”. 
Délután már Pálháza panorámája tárult 
elénk, de inkább a Nagy-Tanya vendéglı 
lejáratát lestük, ahol finom ebéddel várták 
csoportunkat. A „házigazda” szerepet 
Humicskó József /Híd a jövıbe Egyesület/ 
vállalta fel, amit köszönünk. Ámulatba ejtettek 
bennünket Füzérradványban az óriásplatá-
nok; nem véletlen, hogy az ország nevezetes 
fái közé tartoznak.  A Károlyi-kastély parkja 
100 hektáros védett angolpark, a juharlevelő 
platánok elsı példányát 1721-ben ültették. A 
világ minden tájáról hoztak ide egrótákat: 
ıshonos kocsányos tölgyek, gyertyánok, 
juharok, hársak, platánok, a Balkánról szár-
mazó fenyık és vadgesztenyék sok-sok fajtái. 
A park fıbejáratához különleges szépségő 
védett erdei- és feketefenyısor vezet, majd 
feltőnik a XVI. századi eredető Károlyi Kas-
tély. Ybl Miklós tervei alapján 1857-59-ben 
kapta a mai romantikus – elektikus stílusát. A 
kastély „F” betőt formáló földszintjén helyez-
kedett el a gróf szalonja, hálószobája, írókabi-
netje, márványburkolatú fürdıszobával és 
ebédlıvel, a márványból faragott csavartosz-
lopos hal. (Az emeleti terek felújítása is folya-
matos) Érdekes élményt nyújt a 17 kandalló 
különbözı stílusával, valamint a földszinti 
termek kiállításai, a nagyszalon és a dísz-
ebédlı a csodálatos hollóházi porcelánokkal. 
Nagy öröm érte a csoportunkat, amikor Haj-
nal András polgármester, László Antal igaz-
gató (fényképezıgéppel) és Tóthszegi Zoltán 
(videóval - Berczel TV) csatlakozott hozzánk. 
Kıkapu következett. Kıkapu…. ahol a csend 

kezdıdik. Nevét a patak és a mai út két olda-
lán magasodó sziklatömbökrıl és a keskeny 
völgysorozatról kapta. A sziklabércen maga-
sodó épület az 1880-as években épült. Az 
igazi felüdülést a táj szépsége adja, no meg a 
hangulata. A kisvonat, a 25 szobás Hotel, a 
faszobrászok alkotásai, a csendes tó, az 
erdei fohász. 
Hazafelé visz utunk. Széphalom következik - 
valaha Bányácska volt, Kazinczy nevezte így. 
Virágcsokrunk még üde, kegyeleti üzenete 
van. Duplán emlékezünk a nemzeti színő 
szalaggal átkötött virággal és a Himnusszal. 
Emlékezünk Kazinczy Ferencre, az irodalmi 
vezérre, a nyelvújítóra. Emlékezünk fiára, 
Kazinczy Lajosra, az Aradon kivégzett 1848-
49-es fıtisztre. Ott volt İ is a 13 Aradi vérta-
nú mellett, de İt nem október 6-án, hanem 
19 nappal késıbb végeztek ki az aradi vár 
falánál. Hajnau kegyelme csak annyi volt, 
hogy kötélhalált golyóáltalira változtatta. 
Október 6-án, amikor megszólalnak a haran-
gok, gondoljunk Kazinczy Lajosra is, aki 
UTÁSZ fıtisztként életével fizetett a magyar 
szabadságért. 
Szürkület volt már, mikor Tokajba értünk. 
Miért kell mindig Tokaj? Nem a jó bora miatt, 
hanem a remek FAGYI miatt állunk meg. 
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Rovatvezetı: Futkos Béláné könyvtárvezetı 
Huszonhat új kiadvánnyal gyarapodott a 
könyvtár állománya az elmúlt hónapban. 
Ezek közül egy néhány: 
 
Tóth Béla: Tiszajárás 
Babits Mihály: Aranygaras 
Lakásdíszítés 
Petı K. Júlia: Évszakok üzenete 
Gyöngy-csodák és Fortélyok (sorozat foglal-
koztató füzetek) 
A perifériaképzıdés és megjelenési formái 
Magyarországon 
Útmutató hétköznapi termékekhez 
Buda Ferenc: Túl a falon: az én ötvenhatom 
 
Az utóbbi két könyvnek van aktualitása. A 
verssel emlékezünk a forradalom 50. évfordu-
lójára. A másik könyvbıl egy „kiáltványt” sze-
retnék közkinccsé tenni (ajánlva minden olva-
sónak), aminek betartásával hozzájárulhatunk 
egy élhetıbb világ létrejöttéhez. 
 
A tudatos vásárló 12 pontja 
 
1.A vásárlás a Te döntésed. Eldöntheted, mit 
és kit támogatsz, mit nem. Nem kell támogat-

nod a környezetszennyezést, a vegyszere-
zést, a gyermekmunkát, a buta, káros és 
felesleges dolgok tömeges gyártását. 
2.A szemét értelmetlen pénzkido-
bás neked, és terhelés a környe-
zetnek: mindig gondold végig 
mennyit dobsz majd ki abból, amit 
megveszel! 
3.Vásárlás elıtt írd össze, mire 
van szükséged! A nagy üzletek 
profi módszerekkel csábítanak 
felesleges pénzköltésre. Ne ha-
gyatkozz „ polctrükkökre”! 
4.A nagy bevásárlóközpontok 
helyett vásárolj piacon vagy helyi 
boltban! Kutasd fel a jó helyeket! 
5.Vigyél magaddal táskát, szaty-
rot, ne fogadj el zacskót minden-
hol! Válaszd az egyszerően cso-
magolt árukat! Keresd a vissza-
váltható, illetve újrahasznosítható 
csomagolást! 
6.Ne dılj be a szép külsınek és a 
vicces dumának: kerüld a nem 
természetes alapanyagból, vegy-

szerek segítségével, gyárilag elıállított étele-
ket! 
7.Az élelmiszerek és a kozmetikumok renge-
teg káros (és felesleges) anyagot tartalmaz-
hatnak. Ne kezeld magad vegyszerrel se 
kívülrıl, se belülrıl, ha vegyszer nélkül is 
kaphatsz! 
8.Válassz olyan kozmetikumokat, amelyeket 

állatkínzás nélkül tesztelnek, illet-
ve nem tartalmaznak állati erede-
tő anyagokat! 
9.Kerüld az eldobható dolgokat, 
ezek tömeges elıállítása és kido-
bása energiapazarlással és kör-
nyezetszennyezéssel jár! 
10.Friss, hazai idényzöldséget és 
– gyümölcsöt vegyél az üvegházi, 
több tízezer kilométert utaztatott, 
mesterségesen érlelt, agyoncso-
magolt és tartósított áruk helyett! 
11.Keresd a lakóhelyed közelé-
ben készült dolgokat! Így a helyi 
környezetedet támogatod, vala-
mint kevésbé járulsz hozzá a 
szállítással járó környezetterhe-
léshez. 
12.Ha nincs is tökéletes termék, 
keresheted mindig a jobbat. Le-
gyél tudatos: járj utána, hogy ki 
állítja elı, mit tartalmaz, mibe 
csomagolják, hová kerül! 

Buda Ferenc:  
Mécsesszemő remény 
 
Fellegfúró fecskék 
fulladnak a porba. 
Vizes, vén bölcsesség 
lángukat kioltja. 
 
Kibelezett béke, 
nyög, mint beteg állat, 
megtiport testére 
hideg havak szállnak. 
 
Földszín-szürke hadak 
jajtalpú csizmája 
tapossa a havat 
simára, simára. 
 
Sőrő, sima kemény 
a fagy, szinte éget. 
Mécsesszemő remény 
ırzi a sötétet. 

Nyíregyházi, vencsellıi, gávai hittanos gyere-
kek vitték hírét a tiszaberceliek vendégszere-
tetének. 
Október 14-én közel 150 gyereket és kísérıi-
ket láttuk vendégül, s töltöttek itt együtt a 
mieinkkel egy szép napot. 
A hosszú kisvonatozás után elıkerült az 
„elveszett kincs”, melyet a templom kertben 
rejtett el a vendég Tamás atya, s mozaikok-
ként raktak össze a gyerekek: Jézus szeret 
minket és mi barátok vagyunk. 
E gondolat jegyében szervezıdött a találko-
zás, és zajlottak az események. Az ifjúsági 
zenés szentmisén jó volt együtt lenni és 
együtt énekelni. 
Ebédrıl /babgulyás, süti, gyümölcs/ az idı-
sebbek gondoskodtak. Beszélgetés, ismerke-
dés, s az elmaradhatatlan foci következett. 
Végül egy kellemes séta a töltésen, pihenı a 
nekünk oly kedves Tisza parton, a Szivattyú-
telep megtekintése- hála Istennek – ragyogó 
szép idıben. 

Hírek a tiszaberceli katolikus egyházközség életébıl 

Jó érzés volt, hogy örömet szerezhettünk 
ilyen sok gyereknek. 
Köszönjük a résztvevık segítségét, mun-
káját, anyagi hozzájárulásokat, a finom 
süteményeket /14 tepsi/. 
Reméljük, még sokszor megtelik „élettel” 
és gyerekzsivajjal a kétszáz éves plébá-
nia épülete és udvara. 

a Szervezık  

A paraszt bácsi és a csacsi 
Egy nap a paraszt szamara beleesett a kútba. 
Az állat órákon át szánalmasan bıgött, miköz-
ben a paraszt megpróbált rájönni, mit is tehetne. 
Végül úgy döntött, hogy az állat már öreg és a 
kutat úgyis ideje már betemetni; nem éri meg 
kihúzni a szamarat. Áthívta a szomszédait, hogy 
segítsenek. Mindegyik lapátot fogott és elkezd-
tek földet lapátolni a kútba. 
A szamár megértette mi történik vele és elıször 
rémisztıen üvöltött. Aztán, mindenki csodálatá-
ra megnyugodott. Pár lapáttal késıbb a paraszt 
lenézett a kútba. Meglepetten látta, hogy min-
den lapátnyi föld után a szamár valami csodála-
tosan csinál. Lerázza magáról a földet és egy 
lépéssel feljebb mászik. Ahogy a paraszt és a 
szomszédai tovább lapátolják a földek a sza-
márra, lerázta magáról és egyre feljebb má-
szott. Hamarosan mindenki ámult, amikor a 
szamár átlépte a kút peremét, és boldogan 
elsétált. 
Az élet mindenfajta szemetet és földet rád fog 
lapátolni. A kútból kimászás trükkje, hogy lerázd 
magadról és tegyél egy lépést. Minden problé-
ma csak egy lehetıség a továbblépésre. Bármi-
lyen problémából van kiút, ha nem adod fel, 
nem állsz meg! Rázd meg magad és lépj egyet 
feljebb. 

GRATULÁLUNK 
Hegedüs Zoltánnak és Pajkos Lillának, akik 

50 évvel ezelıtt, 1956 október 29-én kötöttek 

házasságot. 



VÍZSZINTES: 
1. VILÁGÍTÓ TERÜLETMÉRTÉK! 4. 
…… ANIKÓ TV-BEMONDÓ 9. HELY-
RAG 11. FATER KÖZEPE 12. ÍZZÁS 
14. OLASZ FOCISTA 16.  LEGELNIVA-
LÓ 17. ANGOL VÉG 18. KIPLING FAR-
KASA 19. A MEGFEJTÉS ELSİ RÉ-
SZE 21. NÁTRIUM ÉS A LANTÁN 
VEGYJELE 22. AFRIKAI 23. REPÜLİ-
GÉP BETŐJELE LEHET 25. NEM AN-
NAK 27. ÍRÓSZER 28. FOLYADÉK 30. 
MI KETTEN 32. OPUS 33….MODE, 
DIVAT SZERINT 35. MOTORKERÉK-
PÁR 36. ….. KIRÁLYA /LALO/ 38. A 
MEGFEJTÉS HARMADIK RÉSZE 43. 
DEUTÉRIUM, CÉZIUM. 44. REPÜLİ-
GÉP RÖVIDITVE 45. LENTRİL 46. 
TÁG 47. LEVÉL VÉGÉN LEHET, 
RÖVIDITVE 49. AZ IDÉN MÁR NEM 
HASZNÁLJUK 52. DERBY MÉRKİ-
ZÉS 54. ITTRIUM ÉS NÁTRIUM 55. 
NAGYON FIATAL 56. MAGYAR TELE-
VÍZIÓ 57. VÉD 
FÜGGİLEGES:    
1. TEMPLOM-TORONY KELLÉKE! 2. 
BECÉZETT OTTÓ 3. ABCÚG! 4. 
DISEL TIPÚSA 5. ARGON VEGYJELE 
6. OK NÉLKÜL RÁGALMAZ 7. A MEG-
FEJTÉS MÁSODIK RÉSZE 8. KÖTİ-
SZÓ 9. CIBÁLÓ 10. KÉRLEL 13. 
OROSZLÁNNÉV 15. LENT 19. NYU-
GALOM 20. ALBÁN FOLYÓ 22. NÉP 
24. RÉSZLETES JEGYZET 26. UTÓ-
DOT … 29. FRISSÜLİ 31. 
LÓBÍZTATÓ SZÓ 34. A FEJ RÉSZE 
37. ÉSZAKI HATÁRFOLYÓNK 39. 
SZE-… TARTOMÁNY KÍNÁBAN 40. 
HOLD „EREDETIJE”! 41….MARS! 42. 
FÜVES SÍKSÁG DÉL-AMERIKÁBAN 
46. BIZONY, RÖVIDEBBEN 48. ZAKÓ 
ALÁ KERÜL 50. ADMINISZTRÁCIÓ 
RÖVIDÍTVE 51. JAVÚLNNI KEZD! 52. 
RA-PÁRJA 53. GERMÁNIUM VEGYJE-
LE  

„HA FELNEVELTÉL EGY GYERMEKET ÉS 
ELÜLTETTÉL EGY FÁT, MÁR NEM ÉLTÉL 
HIÁBA” 

(RABINDRANATH TAGORE) 
          
 A Nobel-díjas indiai költı egyszerő, 
bölcs szavai szinte meghatóak. Az emberi 
életnek ezt az egyébként alapvetı kívánalmát 
igen sokan teljesítettük. Ha csak a fákra, elsı 
sorban a gyümölcsfákra gondolunk, biztos, 
hogy ez így is van, mert Bercelen igen sok 
almafát ültettünk el. 5o évvel ezelıtt voltak a 
legelsı nagyobb telepítések, melyek nagy 
része még mindig megvan a Szugolyban, 
Zoltán tagban és néhány kertben. Ezek a régi 
telepítések a tuzséri Odescalchi grófok közeli 
hatvanorri gyümölcsösének, illetve a már meg-
lévı Vígvári és Spisák-féle almáskerteknek a  
mintájára lettek telepítve. A telepítésekben 
élenjártak: Eördögh János, Vígvári József, 
Farkas Géza, Kapocska László, Kapocska 
Balázs, Stefán János, Molnár Antal, Eperjesy 

NE VÁGJUK KI A GYÜMÖLCSFÁKAT! 

Rovatvezetı: Eperjesy Ferenc növényvédı szakmérnök 

Antal, Spisák János és még sokan mások. Az 
1960-70-es évek telepítései voltak ezután a 
legnagyobbak és ezek zöme szintén üzemel 
ma is. A legújabb ültetvényekkel együtt jelen-
leg komoly gyümölcskultúra van a faluban. 
 Az idézett költı szavait és a kis törté-
neti ismertetıt biztatásul írom sok embernek. 
Bercelen az almatermesztésnek menni kell a 
jövıben is. Sok család fı megélhetési forrása 
volt a múltban, legalább kiegészítı forrása 
legyen a jövıben is annak ellenére, hogy sok 
a probléma, elsısorban az értékesítés körül. 
Ezek tények, még akkor is, ha több év átlagá-
ban nézzük a gyümölcstermelés eredményes-
ségét. Ezzel szemben mit szoktunk mondani? 
Helyi viszonyok közt nincs jobb nála! Megsze-
rettük, megtanultuk, küszködünk és küzdünk, 
a sokszor megalázóan kevés felvásárlási árak 
ellenére. A megtermett alma nagy része légy-
ártásra kerül, magasak a költségek.Mégis azt 
mondom: Utolsó esetben vágjunk csak ki gyü-
mölcsfát! Az egész országban sok az öreg fa. 
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Az Európai Úniótól a kivágások támogatását 
várták a termelık. Mára már kiderült, hogy szó 
sincs errıl. Miért is lenne, mikor az EU törté-
netében arra csak egyszer volt példa, az is 
teljesen más szituációban. A léalmára pedig 
szükség van. A teljesen legyengült öreg fák 
kivágása természetesen indokolt. Indok lehet 
még a sorozatosan kevés termést produkáló, 
nem megfelelı fajta leváltása, mely átoltással 
is elképzelhetı. Nagyon sokszor türelmetlenek 
vagyunk, mert az azelıtt jól termı ültetvé-
nyünk kihagy, nem terem. Ha ez a jelenség a 
következı évben is megismétlıdik, elkezdjük 
a főrészt és baltát élezni.Ne tegyük,mert az 
alternancia, vagyis a terméshozás szakaszos-
sága a fák természetébıl adódik. A volt TSz 
gyümölcsös most ilyen.Tapasztalatom szerint 
az ilyen fák ezután elkezdenek teremni még 
hosszú éveken át.Azt javaslom tehát, hogy 
csak utolsó esetben vágjunk ki gyümölcsfát, 
inkább ültessünk új, korszerő fajtákat, korsze-
rő rendszerben. Ha almát nem, akkor megy-
gyet, ebbıl is elég sok van már egyébként a 
faluban. A fák kivágásával kapcsolatban vége-
zetül megjegyzem, hogy az idézett költı a fa 
elültetésén és gondozásán kívül gondolatban 
sem jutott tovább.  
Fontoljuk ezt meg! 

Készítette: 
 

Németh Sándor 
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Tarjányi Ferencné óvónıtıl 

Ismét benépesült óvodánk, s fogalmazhatok 
úgy is, hogy megszépült csoportszobák, fo-
lyosók várták gyermekeinket. Régi és új ar-
cokkal találkozhatunk, vannak akik szívesen 
jönnek, s olyanok is akik nehezen válnak el 
szüleiktıl. De lassan ık is megszokják az 
óvodai életet, feledteti a honvágyat a sok 
játék, az óvó nénik szeretete.  
E kis bevezetım után, megünnepeltük a Mi-
hály napot. Felelevenítettük a vásári szokáso-
kat, melyre mondókát, verset, dalos játékokat 
tanultunk, majd friss, ropogós perecet ropog-
tattunk az Ibrányi Struktúra Kft jóvoltából. 
Készülünk már a szüretre is, erre az alkalom-
ra is sok mindent tanulunk, játék avatásra is 
készülünk, de errıl az eseményrıl a követke-
zı cikkemben majd bıvebben beszámolok. 
Reméljük, hogy fenntartó szerveink ebben az 
évben is hozzájárulnak munkánk zavartalan 
mőködéséhez, s biztosítani fogják számunk-
ra, hogy ez az oktatási és nevelési év is jó 
hangulatban, s örömteli napokban teljenek. 
Kívánjuk, hogy így legyen!  
 
Hogy érzed magad az oviban? 
Íme néhány válasz: 
Kis csoport: 
Gyuszika: jó itt csúszdázni 
 

Középsı csoport: 
Szintia: én már jártam otthon és jó volt !? 
Andris: azért jó, mert lehet szerepelni. 
Józsi: jó itt! 
 

Nagy csoport: 
Józsi: jó még itt lenni! 
Dzseni: jó mert tanulunk, rajzolhatunk, meg 
lehetek napos. 
Laura: jó itt lenni, mert sokat adnak enni! 
Bálint: én nem kérdezek semmit !?? 
 
Gyerekszáj 
Matematika foglalkozáson számlálni kellet a 
tyúkokat csibéket, s ki kellet színezni ıket. 
Józsi véletlenül jól oldotta meg a feladatot. 
Óvónéni megkérdezte tıle:  
Józsi, ki volt a feladat értelmi szerzıje, hogy 
jól megoldottad? 
Hát a Kakas! – vágta rá Józsi. 
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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 

Egy csúszdával és egy rugós hintalóval gyarapodott óvodai 
játszóparkunk szeptember végén. A toronnyal hintával és má-
szókötéllel felszerelt csúszda és a gyerekek egyre inkább ked-
velt játékszere a rugós hinta, összértéke megközelíti a 400 
ezer forintot. Az uniós szabványú játékok bizony manapság 
ennyibe kerülnek. Az elızıt a Híd a jövıbe Egyesület ajándé-
kozta az ovinak, az utóbbit az önkormányzat vásárolta meg. 
Köszönjük az egyesület nagyvonalú támogatását a szülık, 
gyerekek és az óvodapedagógusok nevében is. 

(BN.) Amint azt képeink is bizonyítják, meg-
szépülıben óvodánk. A Fı utcán mintegy 
100 méter utcafronti részt elfoglaló épület-
együttes (ne feledkezzünk meg az Idısek 
Klubjáról sem) új arcát mutatja már most is, 
amikor a kerítés kiszedését követıen az 
ablakok cseréje is megtörtént. Az óvoda 
teljes belsı felújítását és az ablakcserét az 
önkormányzat kizárólag saját erıbıl hajtotta 
végre. A közel 3 milliós karbantartást követı-
en, a szeptember egy ideálisabb körülmé-
nyek között induló tanévet sejtet. A Fı utca 
aszfaltozását követıen (erre várhatóan 
2007. elsı felében sor kerülhet) következhet 
egy szebb elıkert kialakítása, mely alapjai-
ban határozná meg ezen utcarész hangula-

tát. Ha van egy jó ötlete, hogyan is kezdjünk 
mindebbe, akkor mondja el, s ha erınk engedi 
megvalósulnak közös ötleteink, egy szebb és 
élhetıbb Tiszabercelért.  


