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Ezen az ünnepen a szentekrıl és az elhunytakról való megemlékezés jegyében többszázezren keresik fel az ország sírkertjeit.
Halottja minden családnak van. Minden családban emlékeznek
szülıkre, nagyszülıkre, gyerekekre, testvérekre, rokonokra, barátokra, jó szomszédokra, akik már nincsenek velünk.
Mindenszentek, halottak napján megszépülnek a temetık. Gyertyaláng, koszorúk, virágok fejezik ki, hogy nem felejtjük, hiányzik, aki már nincs közöttünk, aki már elköltözött az örök hazába.
A virágborította sírok mellett rokonok, ismerısök, barátok gyertyát gyújtanak és emlékeznek. E napon távolba szakadt családtagok is hazatérnek, emlékeznek.
Halottaink sírjain gyertyát gyújtunk, hogy a hiedelem szerint a
szegény fázós lelkek ennek fényénél melengessék magukat,
másrészt, hogy fényeiknél visszataláljanak sírjaikba, s ne háborgassák tovább az élıket. Gyertyát gyújt mindenki – felekezeti
hovatartozás nélkül – , hogy az emlékláng pislákoló fénye, az
elhunyt kedves alakja köré vonja gondolatainkat.

Ezen a napon koszorút helyeznek el az emlékmőnél a társadalmi
és civil szervezetek, intézmények és az önkormányzat.
Hajnal András Halottak Napi megemlékezésében elmondta, hogy
természetesen nemcsak a hısökre, hanem a Tiszabercelen elhunyt valamennyi lakosra, illetve a községünkbıl elszármazott,
és a világ bármely területén elhunytakra is emlékezünk, és lerójuk kegyeletünket.

Községünkben immár hagyomány, hogy a Hısök Emlékmővét
Mindenszentek elıtt, Halottak Napja alkalmából megkoszorúzzuk. Emlékezünk azokra, akik az I. és II. világháborúban a legdrágábbat, az életüket adták, a hazáért és a szabadságért.

Halottja van mindannyiunknak,
Hisz percrıl-percre temetünk,
Vesztett remény mindenik percünk
És gyászmenet az életünk.
Sírhantolunk, gyászolunk mindig,
Temetkezı szolgák vagyunk!
-- Dobjuk el a tettetı álcát:
Ma gyásznap van, ma sírhatunk!
Annyi nyomor, annyi szenny, vétek
Undorít meg e sárgolyón...
Hulló levélt hányszor feledtet
A megváltó, a gyilkos ón!...
Óh, hányszor kell a sírra néznünk,
Hogy vigasztaljuk önmagunk --- Dobjuk el a tettetı álcát:
Ma ünnep van, ma sírhatunk!...

(1899. november 1.)
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A mi

Beköszöntött az ısz, megkezdıdött az új iskolaév. Weöres Sándor szavait idézve:
„Almát, körtét, szilvát, szılıt,
hoz a szeptember,
nekünk új tanévet,
tudja minden ember.”

Rovatvezetı: Gencsiné Kató Irén
igazgató-helyettes

Amint az igazgató úr tanévnyitó ünnepi beszédében is hallhattuk,
az önkormányzat ismét megkönnyítette a családok számára az
iskolakezdést, hiszen csak a szükséges taneszközöket kellett
megvásárolniuk a szülıknek, a tankönyvekhez ingyen juthattak
hozzá a tanulók.
Bízunk abban, hogy ezt a segítséget mindenki kellıképpen értékeli és júniusban a tankönyveket épségben, megkímélt állapotban
tudja majd visszaszolgáltatni az iskola számára.
A tanévet 10 általános tantervő osztállyal és 3 napközis csoporttal indítottuk. A nevelıtestület személyi állományában nem történt változás. Az oktató-nevelımunkát, a tanulók felügyeletét és
az étkeztetést pedagógiai asszisztensek segítik.
Ismét megszerveztük az úszásoktatást. 22 gyerek jár hetente 1
alkalommal az ibrányi tanuszodába. Az egészséges életmódra
nevelés a célja a tömegsport foglalkozásoknak is.
A gyengébb képességő tanulók és a szorgalom hiányában lemaradók számára fejlesztı, felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk, de a tehetséggondozásra is nagy gondot fordítunk. A képességfejlesztı órákon kívül a szakkörök kínálnak erre lehetıséget. Irodalmi, labdarúgó, furulyaszakkör és énekkar mőködik
intézményünkben. Az itt folyó munka minıségérıl a szereplések
és a versenyeredmények is tanuskodnak.

Megkérdeztük a legkisebbeket, az elsısöket, akik Mészáros Rita
tanító néni segítségével most ismerkednek Betőország és
Számország lakóival, hogy tetszik nekik az iskolai élet, kinek
melyik a kedvenc tantárgya. Íme a válaszok:
Horváth Mirjam és Horváth Petra: Nekem azért tetszik az iskola, mert sok fontos dolgot lehet megtanulni.
Szanics György: Tetszik, mert lehet játszani is, kedvenc tantárgyam a rajz.
Udvari Anna: Szeretek járni, mert sokat lehet tanulni. Legjobban
rajzolni szeretek és ragasztani.
Novák Sándor: Szeretek ide járni, mert sokat sportolunk. Kedvenc órám a testnevelés.
Lakatos Krisztina: Az a jó az iskolában, hogy sokat olvasunk és
tanulunk. Kedvenc tantárgyam a rajz.
Bodó Bianka: Tetszik, hogy gyúrmázunk meg rajzolunk, és szeretem a tornaórákat is.
Jónás Levente: Szeretem amikor új betőt tanulunk, és amikor
megyünk játszani.

Mindig nagy öröm számunkra, amikor tanulóink szép eredményeket érnek el a különbözı tanulmányi és sportversenyeken,
hírnevet szerezve ezzel nemcsak iskolánknak, hanem községünknek is.
Ebben a tanévben Bodnár István 8. osztályos tanulónak és felkészítı tanárának, Hegedős Zoltánnak gratulálhatunk elıször a
RISZ atlétikai versenyén kislabda hajításban és súlylökésben
elért I. helyezésért
További sikereket kívánunk nekik!

Október 22-én a Nemzeti ünnep tiszteletére megemlékezést
tartottunk, melyen a község lakosai is részt vettek.
Alig telt el néhány hét az új tanévbıl és már közeleg az ıszi
szünet. Addig azonban még sok programunk van.
Lesznek:

- „Évfolyam legjobbja” versenyek,
- szülıi értekezletre várjuk az anyukákat, apukákat;
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Részlet a negyedikesek mősorából:
Október: bágyadt napfény, virító ıszirózsák, nemzeti gyász.
Állunk. Kezedben késı kék virág.
…
Azt mondod: İsz. Az elsı ıszi fák.
Lövés dördült az éjszakába,
Én azt mondom: Vér. Vérfoltos vaA fáknak megrezzent az ága,
don.
Mint aki hirtelen felébred
Elhullt a Nyár a nagy vadászaton.
S ijedten a távolba néz.
/Áprily Lajos/
Lent a csermely, a víg zenész,
Elhallgat kissé, s újra kezdi.
„… Voltak, vannak, s lesznek még,
Nem elmélkedik tovább senki;
akik sohase félnek
Erdı alszik, szellı suttog,
Lehajtom fejemet a hısök emlékéA szürke füst lassan elszéled.
nek.”
Nem szőnt meg semmi, csak egy élet.
/Kormoran/
/Wass Albert/

1956. október 23.Forradalom és szabadságharc. „Újkoritörténelmünk ünnepe, Köztársaságunk létének megteremtıje.”
1989-ben a Magyar Köztársaság megalakulása, a politikai változások lehetıvé tették, hogy méltó helyet kapjon a magyar történelem dicsı napjai között.
Azóta emlékezünk meg 1956. októberérıl és novemberérıl, mint
forradalomról és szabadságharcról. Azóta ünnep Október 23.,
jelezvén tiszteletünket az elhunytaknak és meghurcoltaknak.
Jelentısége azonban több ennél. Hitet és erıt adott az embereknek, példaként szolgált egy késıbbi békés rendszerváltáshoz.
Mindössze szők két hét eseményei kapcsolódnak ide. Október
23-án a rendszer hibái ellen békésen tüntetı diákok mellé mind

Tarjányi Ferencné óvónıtıl
Óvodánkban a 2009/2010-es nevelési
évben 65 fı gyerekkel kezdte meg mőködését.
Kiscsoport 19 fı, akik most jöttek elıször
óvodába, óvónıjük Purgel Jánosné, dajka
nénijük Vass Sándorné.
Középsı csoport 18 fı, óvónénijük Hegedős Zoltánné.
Nagy csoport: 28 fı, óvónénijük Tarjányi

többen és többen sorakoztak fel. A diákság követelései újakkal
egészültek ki. A tömeg vészjósló növekedése és a követelések
kibıvülése ráébresztette az ország vezetıit, hogy már nemcsak
egy szők réteg elégedetlenségei fogalmazódnak meg, a békés
tüntetés messze túllépett célján, mintha csak az egész fıváros
erre várt volna.
Próbálták szétverni a tüntetést fegyverekkel, azonban a felbıszült
tömeget nem lehetett megállítani.
A katonaságtól, fegyverraktárakból szerzett fegyverekkel már
méltóképpen tudtak védekezni. Még másnap Pest utcáin megjelenı Szovjet Hadsereg csapatai sem tudták leverni az idıközben
forradalommá átalakult tüntetést. Néhány nap elég volt ahhoz,
hogy vidéken is mozgolódások kezdıdjenek.
Nagy Imre miniszterelnökké választásával a hadsereg nép mellé
állításával október 28-án bekövetkezett a fordulat. Gyızött a
nemzeti forradalom. Követelték a szovjet csapatok kivonulását,
többpártrendszerő, független állam létrehozását…
A nép még fel sem eszmélt a kábulatból, máris jött a kijózanodás.
November 4-én a segítségül hívott Szovjet Hadsereg újból megtámadta Budapestet. Hiába volt minden ellenállás, november 10én elhallgattak a fegyverek.
Több, mint 30 évvel az események után végre elérkezett az idı,
hogy végbemenjenek azok a változások, amiket már ’56-ban is
egy nemzet akart.

Ferencné, a két csoport dajka nénije
Hullár Mihályné.
Délután a csoportok összevonva pihennek
óvónıjük Hajnal Béláné.
Szeptembertıl újra kacagástól hangos
óvodánk udvara, termei. Az új gyerekek
közül voltak akik vidáman, mosolyogva
érkeztek, de többen sírósan, pityeregve
fogták édesanyjuk kezét. Nem sok idı
kellett, hogy ık is örömmel, boldogan
érkezzenek, hisz feledtetik velük a sírás
gondolatát a játékok, az ízlésesen feldíszített csoportszobák, az óvónénik szeretete,
mosolya.
Szeptember 15-tıl a nagycsoportban már
megkezdıdtek a foglalkozások, a középsı
csoportban október 1-tıl, míg a kiscsoportosok november 1-tıl kezdték.

Hogyan érzed magad az oviban, és miért
szeretsz ide járni?
Titanilla: Itt sok játék van.
Boglárka: mert anyu idehoz biciklivel
Patrik: azért, adnak enni ebédet
Vivien: jól viselkedni – jól aludni
Vanessa: gyerekek vannak
Gréta: jól viselkedek
Lean: itt jól játszani
János: mert leszek iskolás és lesz a
szülinapom!
Dávid: jó az oviban, mert itt vannak a barátaim
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Rovatvezetı:
Zsíros Antalné egyesületi elnök
Szeptember 30-án a Parlamentben Zsíros Antalné képviselte megyénk nyugdíjasait.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Köszönetünket fejezzük ki valamennyi nyugdíjas nevében a teleBudapesten a Kongresszusi Palotában október 1-jén Németh Fepülés vezetıinek az erkölcsi és anyagi támogatásért.
Köszönjük az óvodás és általános iskolás gyerekeknek a csodá- renc és Németh Ferencné vett részt egy gyönyörő ünnepségen.
latos mősort.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Képünkön a Nyugdíjas Egyesület énekkara látható.
Október 16-án a Bujtosi Szabadidı Csarnokban ünnepeltünk.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Csoportos „kiruccanások” voltak az elmúlt idıszakban:

• megtekintettük a gyümölcskarnevált,
• részt vettünk a „Kóstolja meg Magyarországot!” falumúzeumi
rendezvényen, valamint
• meghallgattuk a SZENÁ-TOROK kórus elıadását a
tiszaberceli katolikus templomban.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A szép ıszi napokban folyt az ıszi munka, betakarítások
(kiskertekben és határban).
Sajnos a kirándulásból kicsúsztunk, de más formában pótoljuk.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A rendezvényen gratulálhattunk két házaspárnak,
akik 50. házassági évfordulójukat ünneplik.

Részt vettünk az október 23-i ünnepségen.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kegyelettel emlékeztünk Halottak Napján nyugdíjas halottainkra.

1959. OKTÓBER 24-ÉN KÖTÖTT HÁZASSÁGOT

PERE BÉLA ÉS MUDRÓCZKI BORBÁLA

KISS JÁNOS ÉS FEKETE KATALIN

50 ÉVES HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓJUK ALKALMÁBÓL
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Örömmel számolhatunk be, hogy a nyár folyamán a klub
helyiségeiben a frissítı szerelés megtörtént, valamint a hátsó
folyosón szép beépített szekrénysorral lettünk gazdagabbak.

Rovatvezetı: Gliba Lászlóné
„Csendes éjszakákon szalonna illata,
Zöldellı magyar tájon mindenki kint van ma.
Bográcsban fortyognak a finom ételek,
Istenem! De jó, hogy ilyenkor élhetek”

Tóth Illés

E gyönyörő idézet sorai szerepeltek azon a meghívón, mely a
Kótaji Református Egyházközség Idısek Szeretotthonából érkezett, és a III. Lecsófızı „PARTYRA” hívta a gondozottainkat és
a dolgozókat.
A kedves meghívásnak szívesen tettünk eleget, hisz ilyenkor több
százan egy kellemes délutánt tölthetünk el együtt. A csodálatos

otthon kertben a feldíszített sátrak, a terített asztalok az ısz hangulatát tükrözték, de a meleg fogadtatás, a vidám hangulat a nyár
melegét és a szeretetet sugározta. Ez a nap a jókedvrıl, a vidámságról, az egymásra odafigyelésrıl és a szeretetrıl szólt.
A gyülekezı után Szabados Attiláné, Mariann, az Otthon foglalkozás szervezıje köszöntötte a jelenlévıket, és átnyújtott minden
megjelent csoportnak egy-egy ajándékot, mely a „Party” jelképe
volt.
A köszöntı szavak után az intézmény klubtagjainak dalcsokrát
hallhattuk, valamint szép verseket a bátor gondozottaktól. A jó
hangulatot tovább fokozták a meglepetés vendégek tánccal és
énekszóval.
Mindezt a finom ízletes vacsora követte, és a klubtagok által készített almás sütemény.
Az élızene hallatán dalra is fakadtunk, és ki-ki a maga módján
táncra is perdült. Öröm volt nézni a több száz ember vidám jókedvét és mosolyát, hisz ez a délután, ha rövid idıre is, de feledtette a gondokat, bajokat, betegségeket.

Köszönjük Polgármester Úrnak, hogy biztosította
számunkra
Tiszabercel
község
kisbuszát, mely által
lehetıvé tette, hogy
minél többen eljuthassanak a rendezvényre.

A jókedv és vidámság töretlen maradt és
itthon is folytatódott.

Szerettünk volna azoknak a gondozottainknak is kedveskedni, akik nem lehettek
ott a kótaji rendezvényen, így az otthon
udvarán szalonnasütést szerveztünk.
A kissé borongós idı nem vette el a kedvünket. A kıbıl kirakott szalonnasütı
helyeket 33-an ültük körbe és fogyasztottuk a finom mangalica szalonnát, a hagy-

vihart arat – tartja a mondás. Bár nem állt szándékomban, akaratlanul is vihart arattam azzal, hogy a Tiszabercelért Egyesület
nevében egy jótékonysági koncertre meghívtam a Szená-Torok
énekkart.
Megkövetek tehát mindenkit, akit hitében, meggyızıdésében
sértett az, hogy a katolikus templomban engedéllyel tartott koncerten egyházi énekeket énekelt egy tanárokból, papokból, orvosokból, tisztviselıkbıl, képviselıkbıl álló kórus.
Ez a kórus 13 éve járja a világot, és mindenütt szeretettel fogadják ıket. Legutóbb nagy sikerrel léptek fel aug. 18-án a budapesti Szent István Bazilikában Mága Zoltán hegedőmővésszel.
Nem akartam én mást, mint egy szép délutánt szerezni a zenét

más, paprikás, paradicsomos kenyeret, a
frissen sült ízletes bélest, és a különbözı
gyümölcsöket.
Az idıközben eleredı esı ellenére sem
csökkent a jókedv, késı délutánig folytattuk a jó hangulatú beszélgetést az otthon ebédlıjében.
Köszönetünket fejezzük ki azon segítıinknek és támogatóinknak, akik e nap
sikeréhez bármivel is hozzájárultak.
szeretıknek - kultúrát, élményt adni a bercelieknek. Tévedtem.
Acsarkodást, rosszindulatot, gyalázkodást tapasztaltam. Sajnálom.
Megköszönöm viszont azoknak az önzetlen segítségét, akik hozzájárultak, hogy végül is egy szép hangverseny részesei lehettünk: a helyettesítı plébános úr, Hajnal András polgármester úr,
Futkos Béláné, a presbitérium együttmőködı tagjai, Purgel
Józsefné, Rézmőves Istvánné, Juhász Ferencné, Tóth Zoltánné
Falatovics Piroska, Hegedős Józsefné, Csáki Jánosné, valamint
az óvodai konyha dolgozói.
Megköszönöm a résztvevıknek, hogy jelenlétükkel megtisztelték
az eseményt.
A felajánlott 41.670 Ft-ot a Berczeli Tálentum Alapítvány részére átutaltuk.
Száraz Lászlóné
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Az elmúlt évek hagyományának megfelelıen Ibrány Város Önkormányzata ebben az évben is megrendezte az augusztus 20-i
Rétközi Kaszálóversenyt.
2008. évi 3 csapattal szemben, 2009-ben 6 csapat indult a versenyen. Tiszarád és Nagyhalász, 1-1 csapattal, míg a szervezı
Ibrány, valamint településünk 2-2 csapattal indult a megmérettetésen.
A verseny a korábbi évekhez viszonyítva sokkal izgalmasabb
volt, hisz a korábbi versenyeket fölényesen nyerı Borbély –
Bényei – Laczi hármast nagy versenyre és erıbedobásra késztették a tiszarádi kaszások.

Ennek ellenére ebben az évben is sikerül az elsı helyet elhozni.
Második helyet szerezte meg Tiszarád csapata. Harmadik helyezést ért el Ibrány 1. számú csapata. Negyedik helyezést ért el
Nagyhalász csapata (melyben két tiszaberceli fiatalember is szerepelt). Ötödik helyen végzett Tiszabercel 2. számú csapata, és 6.
helyezést ért el az Ibrányi 2. számú csapat.
A verseny jó hangulatban ért véget és a versenyzık, szervezık,
valamint a csapatok vezetıi megegyeztek abban, hogy az elkövetkezendı években is tovább folytatják ezt a hagyományt.

A Borbély Mihály, Bényei Zoltán és Laczi Lajos
összetételő csapat címvédésre készült.

Nagy János, Balogh Mihály és Kálya János
alkotta községünk második számú csapatát

Gratulálunk a tiszaberceli csapatoknak a sikeres versenyzéshez!

Az elmúlt évhez hasonlóan községünk 2 csapattal vett részt a
szomszéd település által szervezett falunapon. Az önkormányzat
csapata felbuzdulva a tiszaberceli halászléfızı versenyen elért
sikeren, Bujon is megmutatta fızési tudományát. A szerencse ott
sem állt csapatunk mellé, hisz hetedikként húzták ki a számunkat.
A nyugdíjasok egyesületének csapata különdíjban részesült.
A jó hangulatú versenyt és összejövetelt a településre zúduló
felhıszakadás és zápor mosta el.

A Polgármesteri Hivatal és terítése

Tiszaberceli Nyugdíjas Egyesület kékfestı díszítése
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Az énekkar, a furulyacsoport és az irodalmi színpad
verses, zenés összeállításával köszöntötte községünk
idıs polgárait.
Két nagycsoportos gyerek –
Laub Dominika és Vass
István – készült kedves kis
versikével az idısek köszöntésére. A szavalat után
egy szál virággal köszöntötték fel nagymamájukat.

A Tiszaberceli Modellezı Klub hálásan megköszöni az adózó
állampolgároknak a 2008-ban részünkre ajánlott 104.155 Ft-ot,
melyet modellezı eszközök és anyagok vásárlására fordítottunk.
Kérjük további támogatásukat.
Adószámunk: 19207463-1-15
Tisztelettel: Petró Béla, elnök

ÜGYVÉDI SZOLGÁLTATÁS TISZABERCELEN
Dr. Kokas Karolina
70-371-2606
Megkereshetnek a tisztelt lakosok az alábbi ügyekben:
- adásvételi szerzıdések és egyéb szerzıdések szerkesztése
- képviselet peres eljárásban
- hagyatéki ügyek
- szabálysértési eljárások
- házassági bontóperek
- cégalapítások
- büntetıügyekben védıi feladatok ellátása…..stb.

Ügyfélfogadási rend:
telefonon történt, elızetesen egyeztetett idıpontban a községházban, tehát ügyfeleim kérésére bármikor megtartom
fogadóórámat
További tájékoztatás állandó ügyfélfogadásomról:
2009.december 1. napjától minden hónap elsı keddjén
fogadóórát tartok
14.30 – 15.30 óra között a
Buji Községházban

Számítógép asztal, kerékpár eladó. Érd: 06-20/358-6390
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiszabercelen családi ház eladó.
Érd: 06-70/930-1247

A Berczeli Ifjúsági Kulturális Egyesület köszönetét fejezi ki
mindazoknak, akik 2008. évi személyi jövedelemadójuk 1 %ával támogatták tevékenységünket. A felajánlott 99.561 Ft összeget egyesületünk alapszabályában meghatározott célokra fogjuk
fordítani.
Hegedős Zoltán, elnök
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Rovatvezetı: Dr. Szilágyi Norbert

A képviselıtestület 2009. szeptember 28-án megtartott ülése
határozatképes, a testület elfogadja a 22 napirendi pontot, a lejárt
határidejő határozatok végrehajtásáról szóló elıterjesztést, a
2009-ben benyújtott pályázatokról szóló tájékoztatót, valamint a
polgármester két ülés között végzett munkájáról szóló tájékoztatót.
Harmadik naprendi pontként határozatot hoznak arról, hogy Október 23-a megünneplésére az általános iskolás tanulókkal közösen, 2009. október 22-én 12.45 órakor kerül sor. Majd a testület
határoz arról, hogy a Magyar Államkincstárhoz az ÖNHIKI 2.
ütemre kb. 5 millió forintra nyújt be támogatási igényt. Következı napirendi pontként módosítják az önkormányzat 2009. évi
költségvetési rendeletét. Ezt követıen Dr. Szilágyi Norbert jegyzıtıl a Polgármesteri Hivatal munkájáról hallgatnak meg tájékoztatót, melyet elfogadnak.
A hetedik napirendi pont tárgya a Polgármesteri Hivatal elıtti
terület térburkolása. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
a napirendet megtárgyalta, és a 702 519 - Ft összegő árajánlatot
elfogadta, beleértve kerékpártároló kihelyezését. A következıkben a testület az önkormányzat tulajdonában lévı belterületi utak
javítását beszéli meg, Baloghné Szabó Mária felhívja a figyelmet
a Kinizsi úton a vasúti átjárónál lévı útbeszakadásra. A polgármester megnyugtató választ ad, valamint beszámol a Magyar
Közút Zrt. Sz-Sz-B. Megyei Igazgatóságától kért és kapott árajánlatról, mely alapján A. 11-es meleg aszfaltkeverékkel, marási technológiával 57.000 Ft/tonna + áfa összegért vállalják a kátyúzást. A testület határozatában felhatalmazza a polgármestert
és a jegyzıt a szerzıdés aláírására.
A kilencedik napirendi pontban folytatódik a ravatalozó tulajdonjogának rendezése. A Római és Görög Katolikus Egyház a területet ingyenesen átadja az önkormányzatnak, hogy a ravatalozó
épülete a Földhivatalnál is bejegyzésre kerüljön. A Református
Egyház irattárából Tiszteletes Úr elıkereste az 1974-es
prezsbitériumi jegyzıkönyveket, melyek igazolják, hogy a területet a református egyház már 1974-ben a községi tanács rendelkezésére bocsátotta.
A tizedik napirendi pont tárgya az önkormányzati épületek felújítása során kikerült nyílászárók hasznosítása. Hajnal András polgármester elmondja, hogy ezek a nyílászárók többnyire használhatatlanok, elvetemültek, ezért javasolja, hogy üvegtelenítés után
a faanyagot felaprítva tüzelıként szociális segélyezés keretében
osszák szét. A képviselıtestület egyetért a nyílászárók elıterjesztésben szereplı hasznosítási módjával.
Tizenegyedik napirendi pontként a hatályos FEUVE Szabályzat
helyett Dr. Szilágyi Norbert jegyzı új szabályzat alkotását terjeszti elı, amely a munkaköri leírásokat is érinti, ezért azok ennek megfelelıen módosulnak. Emiatt a Pénzkezelési Szabályzat
több pontja is módosításra szorul, valamint a Polgármesteri Hivatal és a Bessenyei ÁMK közötti gazdasági feladatokat érintı
együttmőködési megállapodás felújítását javasolja. Mindezek
után a képviselıtestület a Bessenyei György ÁMK Szervezeti és
Mőködési Szabályzatát, a Bessenyei György ÁMK módosított
Alapító Okiratát, és a Polgármesteri Hivatal módosított Alapító
Okiratát is elfogadja.
A tizenhatodik napirendi pontban a Bursa Hungarica felsıoktatási ösztöndíjpályázattal kapcsolatban, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság idén sem javasolja az ösztöndíj bevezetését. A
képviselıtestület nem csatlakozik a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez a 2009/2010-es tanévben sem.
Következı napirendi pontban a polgármester javasolja egy fı

fıállású és egy fı rendelkezésre állási támogatásban részesülı
személy településırként való foglalkoztatására pályázat benyújtását. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság támogatásával a
képviselıtestület utasítja a jegyzıt és a polgármestert a településırök foglalkoztatására vonatkozó pályázat benyújtására az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumhoz.
Ezután a testület arról dönt, hogy Mikulás-csomag vásárlásához
150 ezer forintot biztosít a 2009. évi költségvetésbıl.
Ezt követıen a közhasznú szerzıdések meghosszabbításáról döntenek. A FETIKÖVIZIG továbbra is igényt tart 10 fı foglalkoztatására, az Ibrányi Rendırırs is az 1 fıre, és a Bessenyei ÁMKban betöltött pedagógiai asszisztensi állás is meghosszabbításra
kerül, ugyanakkor a Bessenyei György ÁMK- ban 1 fı technikai
álláshely megszüntetésével ért egyet a testület.
Ezt követıen a képviselıtestület arról dönt, hogy továbbra is,
tehát a 2009/2010 tanév I. félévére is 5.000,- Ft ösztöndíjat folyósít Leskó Evelinnek tanulmányi eredményére tekintettel
Utolsó, 22. napirendi pontban a testület a belsı piaci irányelvvel
összefüggı rendeleteket vizsgálja felül. A képviselıtestület úgy
dönt, hogy mivel jogharmonizációs problémát a rendeletek felülvizsgálata során nem tapasztalt, így rendeletmódosítás nem szükséges. Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester
az ülést bezárta.
2009. október 26-án a Bessenyei György ÁMK könyvtárában
tartotta soron következı képviselıtestületi ülését. Az ülésen nyílt
ülés keretén belül 16 napirendi pontot tárgyalt meg a testület, míg
zárt ülés keretén belül 3 napirendi pont került elıterjesztésre.
Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, a polgármester két ülés között végzett munkájáról szóló tájékoztató után
a képviselık a 2009 évben elvégzett beruházásokról tájékozódhattak. Döntés született az október 29-i Halottak Napi koszorúzásról. Tájékoztatót hallgattak meg Tarjányi Dr. Jedlicska Ilona
háziorvos elıterjesztésében az egészségügy elmúlt 1 évben végzett munkájáról. A képviselıtestületi tagok döntöttek arról, hogy
pályázatot nyújtanak be a családi napközi kialakítására. Polgármesteri hatáskörbe utalták a 2 fı településır foglalkoztatásával
kapcsolatos ügyintézést.
Ezen a testületi ülésen módosította a képviselıtestület a 2009. évi
költségvetési rendeletét, szociális rendeletét, valamint a gyermekvédelemrıl szóló rendeletét is. Döntés született arról, hogy a
Leader pályázat keretén belül a 2010. évi Rétközi Kulturális és
Turisztikai Napok kiadásainak támogatásához pályázatot nyújtanak be 2009. november 16-ig.
Hozzájárultak a képviselıtestületi tagok a Hısök emlékmőve
elıtti terület térkövezési munkálatainak elvégzéséhez. Az anyag
megvásárlásra kerül 2009. évben, míg a munkák elvégzése az
idıjárás függvényében 2009. vagy 2010 tavaszán történik.
Elfogadta a képviselıtestület László Antal a Bessenyei György
ÁMK igazgatójának kérését az óvoda folyosójának csempézése,
valamint az öltözıszekrények cseréje tárgyában. A munkák elvégzésének határideje 2009. december 31-el került meghatározásra.
A ravatalozó környékének parkosításához, a Bessenyei Park szépítéséhez cserjék és bokrok, fák vásárlásához is hozzájárultak a
képviselıtestületi tagok.
Zárt ülés keretén belül a ravatalozó tulajdonjogának rendezését
tárgyalta meg a képviselıtestület, minden akadály elhárult a tulajdonjog tisztázása elıl.
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Rovatvezetı:Timku Rita

„Elkötelezettség: az együtt érzı ember tevékenysége, hajtva az
igazságosságtól, lelkesítve a szeretettıl. (Lebret)

Nincs olyan utca, otthon, lakás, ahol nem fordult meg, nincs
olyan ember, kinek ne adott volna jó tanácsot, mégis kétkedve,
szerényen fogadta felkérésemet, hiszen nem berceli születéső, de
sikerült meggyıznöm arról, hogy amit tesz, igen is fontos településünk számára.

Váraljai Jánosné, leánykori nevén Sváner Ilona 1963. január 17én született Nyíregyházán. Általános iskolai tanulmányait Bujon
végezte, hiszen a család is ott lakott. Édesanyja háztartásbeli,
édesapja a helyi termelıszövetkezetben dolgozott. A 8. osztály
befejezése után a Kölcsey Ferenc Egészségügyi Szakközépiskolában tanult tovább (ez az iskola lett késıbb a Kölcsey Ferenc
Gimnázium), majd érettségi után, bár még akkor nem volt végleges a döntése, mindenképpen az egészségügyben akart elhelyezkedni. Osztályfınöke indíttatására beadta jelentkezését a Szegedi
Egészségügyi Fıiskola Védınıi Karának nyíregyházi kihelyezett
részlegére. Ez egy éves képzés volt, majd továbblépve magát a
fıiskolai képesítést is megszerezte levelezı tagozaton.
Az elsı év elvégzése után 1982. szeptember 1-tıl munkába is állt
Tiszabercelen. Elıtte Pongrácz Etelka volt a védını községünkben, s nem lehetett könnyő pályakezdıként, idegenként egy elfogadott, köztiszteletben tartott védını után helyt állni.
Két évig minden nap átjárt Bujról, hogy munkáját elvégezhesse.
1984-ben házasságot kötött férjével. Házasságukból két gyermekük született, 1985-ben Emıke, majd 1993-ban János. Megismerte, megszerette az embereket, hiszen ez egy olyan foglalkozás, ahol emberekkel, gyermekekkel foglalkoznak, életek, sorsok
dılhetnek el. Beszélgetésünk alkalmával tisztelettel, meg nem
szőnı lelkesedéssel mesélt a helyi lakosokról, aki szereti saját
munkáját, egyben becsüli, érzi tevékenységének súlyát a közeljövı számára. Kirívó problémája nem akadt, mindig próbálja megtalálni mindenkivel a közös nevezıt.
Tevékenységérıl kérdezve igen sokrétő választ kaptam. Egy védını számára elsı helyen a felvilágosítás áll. Az a legjobb, ha
van mit, és van kinek átadni.
Kezdıként az új dolgokat nehezen lehetett elfogadtatni a kismamákkal, például a tehéntejes táplálás felhagyása a tápszer javára.
Nehezen lehetett megértetni, hogy más az összetevıje, a csecsemınek nem tesz jót ez a táplálási forma. De sokszor ütközik a
gyakorlat és a szakma. Ilyenkor a szülı dönti el saját felelısségére, hogy melyik módot választja.

Tevékenysége elsısorban a várandós anyákra, csecsemıkre, kisgyermekekre 6 éves korig terjed ki, de ı végzi az iskolaérettségi
vizsgálatokat, a kötelezı védıoltások beadását, s az iskola egészségügyi feladatok elvégzését (testsúly, magasság, szem stb. vizsgálatai). Az ı feladata a várandós anyák felkutatása, vizsgálatokra küldése.
Érdekes dolognak tartottam, hogy háziorvost lehet választani, de
védınıt, védınıi körzetet nem. Maga a védınıi egylet a Stefánia
szövetségbıl alakult ki 1915-ben, mert nagy volt a szegénység, a
csecsemıhalandóság. A védınınek a mai napig ki kell járni a
családokhoz, ellenıriznie kell, hogy a csecsemıvel minden rendben van-e. Sokszor ez elég kellemetlen, hiszen ez egy családgondozás is egyben, a bizalom egy kicsit mintha az utóbbi idıben
csökkent volna az emberek között. A csecsemıgondozásnál fontos megemlíteni a táplálási tanácsokat, amelyekkel csak ı tud

szolgálni a
fiatal kismamák számára, neki kell
elvégezni a
mozgásfejlıdési -, hallás- és látásvizsgálatokat. Ha valamilyen probléma akad sokszor csak ebben
a korai szakaszban érhetı el hatékony javulás. Az iskolába kerülve pedig a higiénia vizsgálat, az egészséges táplálkozás és a felvilágosítás is az ı feladatához tartozik.
Feladatait végigtekintve igencsak sokrétő a tevékenységi köre.
Beszélgetésünk zárásakor Tiszabercel lakosai számára szebb
jövıt, örömteli várandóságot és egészséges gyermekeket kíván.
Munkájához sok erıt, kitartást, egészséget és olyan jókedvet kívánok, amelyet én is tapasztaltam találkozásunkkor.
Köszönöm a beszélgetést!

BODOR KATALIN és KOVÁCS ZSOLT
2009. augusztus 15-én kötöttek házasságot.
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Rovatvezetı:
Futkos Béláné könyvtárvezetı

Válogatás a szeptemberben érkezett új könyvekbıl:

Böjte Csaba: Ablak a végtelenre – A mindenki által jól ismert
dévai gyerekek pártfogója – Csaba testvér – könyvébıl sugárzik
a pozitív életszemlélet, a mélységes hit, a cselekvı szeretet, a
gyakorlatias világkép. Gondolatai során minden egyes oldalon,
írók, költık mővei támasztják alá a mondanivalóját.
Csupa fıszerep – Mősorok gyerekeknek (Nemcsak pedagógusoknak!)
Mess Béla: Emlékszikrák – fıleg férfi olvasóink keresik a vadászat témájú könyveket. Nekik meséli el a szerzı a fél évszázados
vadászélményeket.
Reményi József Tamás: Szénszünet – irodalmi paródiák, a huszadik századi és kortárs magyar irodalmat ismerı és szeretı
igényes olvasóknak.
K. Tepperwein: Betegségünk tükrei – az arcolvasás mővészete
lépésrıl lépésre kielemezve mutat rá arra, hogy az egyes vonások

milyen problémára utalhatnak, s ennek a megoldására is közöl
gyógymódokat.
S. Pennypacker: Klementin c ifjúsági regényt már több gyerek is
olvasta, s tetszett mindenkinek a kis fıhıs, aki bohókás, bajkeverı, de csupa szív kisgyerek.
Boldizsár Ildikó: Királylány születik címő könyvét lapozgatva
igazzá válik a mondás: Nincs új a Nap alatt! A könyvbıl nekem
Mécs László: A királyfi három bánata c. vers jutott eszembe, míg
a könyvet olvasó gyerekeknek a Csipkerózsika c. mese.
Rövid idézet a könyvbıl, mely az erényekre tanít, miközben mesél:
„Türelmes vagy, amikor nem teszel mást,
csak odafordulsz mások felé,
és kinyílsz mindarra, ami körülötted történik.
De türelmesnek maradni nem könnyő.
És akkor a legnehezebb, amikor sokáig kell várni valamire.
Olykor például nagyon nehéz kivárni, amíg kisüt a Nap,
és végre elolvad a hó. Noatah megtanított arra,
hogy ne sürgesd az idıt: semmivel ne kapkodj,
sehová ne siess. Legyen idıd kivárni,
amíg a dolgok megérkeznek hozzád.”

KÖSZÖNET A
RÉSZTVEVİKNEK!

Rovatvezetı: Andrikó Istvánné

A receptet Jenei László, a gyomaendrıdi Halgasztronómiai Egyesület elnöke adta
közre, aki Tiszabercelen a 2009. évi Halászléfızı Verseny második helyezettje volt:

Hozzávalók (10 adag)
- 1,5 kg filézett pontyszelet
- 0,2 kg pontybelsıség
- 0,8 kg vöröshagyma
- 2 db zöldpaprika
- 2 db csöves erıs paprika
- 1 paradicsom
- 1,4 kg Jenei- féle hal alaplé sőrítmény:
(2 kg tisztított vegyes apróhalból
(törpeharcsa- keszeg -kárász, ponty
harcsafej-farok stb., zsíron párolt vöröshagyma, ırölt színes paprika, só
felhasználásával készül- átpasszírozva)
- 0,05 dl vörös bor
- 0,5 dkg Delikát 8 ételízesítı
- 0, 2 dkg granulált fokhagyma ( vagy 2
gerezd fokhagyma)
- fehérbors
- 0,5 dl étolaj
- ízlés szerint só
- 0,2 kg liszt
- 1 db tojás
Elıkészítés:
A filézett pontyszeleteket kb. 5 dkg-s darabokra szeleteljük, a fızés elıtt legalább 2
órával enyhén megsózzuk, és hőtıbe rakjuk A belsıséget nagyon aprólékosan megtisztítjuk -hártya,háj,vér,epehólyagnyom
ne legyen rajta. Majd kb. 4 mm. lukbıségő
tésztaszőrın lecsurgatjuk
Ideális arány fele-fele haltej és ikra.

A batyu tölteléke:

1. A finomra vágott vöröshagymát olajon
megfonnyasztjuk, hozzáadjuk az apróra
vágott zöldpaprikát és paradicsomot, rátesszük a halbelsıséget-haltejet és ikrátborssal és delikáttal ízesítjük. Liszttel
meghintjük, pirítjuk, majd lehetıleg nem
forró halalaplé hozzáadásával sőrő pépes
masszává forraljuk.

2. Lisztbıl és tojásból tésztát gyúrunk,
nyújtófával vékony leveles tésztát készítünk - mirelit is felhasználható - és kb. 5
cm-es kockákat vágunk ki belıle. A kocka
közepére tesszük a kávéskanálnyi halbelsıségbıl készült tölteléket, és a tészta
négy sarkát felemelve evıvilla segítségével batyukat formálunk belıle.
A batyus halászlé elkészítése:

Közben az alaplevet felforraljuk, ízesítjüktartalmas, sőrő halászlé legyen-, a sózott
halszeleteket a batyukkal együtt beleteszszük, és kb. 10-15 percig forraljuk.
Lehetıleg forrón tálaljuk kisbográcsban,
vagy mélytányérban, karikára vágott zöldpaprikával díszítve.
JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁNOK!

Jenei László

Ezúton szeretném kifejezni köszönetemet a 2009. októberében a hallásvizsgálaton résztvevı személyeknek, valamint a vizsgálatot segítı egészségügyi
dolgozóknak.
A jövıben is szervezünk hasonló
egészségügyi szőrıvizsgálatokat,
melyrıl lapunk hasábjain tájékoztatjuk
a lakosságot.
Köszönjük az
Esélyek Útja Egyesület
vezetısége nevében
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Rovatvezetı: Eperjesy Ferenc
növényvédı szakmérnök
ÚJ LEHETİSÉGEK A NÖVÉNYTERMESZTÉSBEN

ÚNIÓS ELİÍRÁS, HOGY 2015.-RE A JELENLEGI 3.6 %RÓL 12%-RA KELL EMELNI HAZÁNKBAN AZ Ú.N. MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ARÁNYÁT, VAGYIS A KÖRNYEZETBARÁT SZÉL ÉS NÖVÉNYI ANYAGOK FELHASZNÁLÁSÁT ELEKTROMOS ÁRAM TERMELÉSÉRE.
MEGYÉNKBEN, A KÖZELMÚLTBAN SZAKOLYBAN ADTAK ÁT EGY ERİMŐVET, MELY ÁRAMTERMELÉSÉT
NÖVÉNYI ANYAGOK ELÉGETÉSÉBİL FOGJA MERÍTENI, ELSİSORBAN AZ ENERGIAÜLTETVÉNYEKBEN
ELİÁLÍTOTT, FELAPRÍTOTT FAANYAGBÓL.

A sorok ikersorok, a széles sor traktorral mővelhetı. A gyomirtás vegyszeresen megoldható, a növényvédelme egyszerő. A 2
m-nél is magasabbra növı sarjakat kora téli idıszakban speciális
kombájn lekaszálja, felaprítja és kocsira rakja. 300-600 q a terméshozam hektáronként. 400-600 eFt/ha árbevétel érhetı el,
költségként fenti összeg felével lehet kalkulálni.
A főz fajtája speciálisan e célra kinemesített svéd, lengyel, japán,
de van már magyar fajta is. A létesítendı ültetvény élettartama
kb. 20 év. Mélyebb fekvéső, kötöttebb, jó földbe érdemes telepíteni.
Energetikai faültetvény létesítésére 2009. november 1-tıl – 2010.
január 15-ig lehet pályázni, mert 40-60 % állami támogatás jár a
nyertes pályázatok után.
A telepítés összes költsége 300-600 eFt/ha, mely 2 év ápolási
díjat is tartalmaz.
Mindezeket megtudtuk a közelmúltban, a Farkas Antalék által
régi falusi portának berendezett Varga Antal lakásának kis vendég-tárgyalószobájában tartott tájékoztatón. Itt tudtuk meg azt is,
hogy a telepítéseket a Tisza Szövetkezet koordinálja, a minta
ültetvényeket, a különbözı főz fajtákat pedig Piricsén lehet megtekinteni.

Mik ezek az energiaültetvények? Akác, nyárfa, de elsısorban
főzfatelepítések, melyeknek a sarjait évente-két évente lekaszálA növénytermesztés vonatkozásában itt egy új lehetıség, melyet
ják, felaprítják, majd az erımőben elégetik.
İszi mélyszántás és talajelmunkálás után tavasszal telepítik a főz támogatnak is, aki gondolja, alapos tájékozódás után élhet is vele.
dugványokat, melyek 20 cm hosszúak.

Rovatvezetı: Váraljai Jánosné védını
Mit tegyen járványos idıszakban?

Az Egészségügyi Minisztérium és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat folyamatosan tájékoztatja a lakosságot az új típusú influenzával kapcsolatos
fejleményekrıl. Kérjük, Ön is figyelje a
híradásokat, közleményeket, hírforrásokat!
• Ha beteg – akkor is, ha enyhe tünetei
vannak – ne utazzon el, maradjon otthon.
Így nem betegít meg másokat.
• Ha már elutazott, és váratlanul az influenza jellemzı tüneteit észleli magán, azonnal értesítse errıl a helyi egészségügyi
ellátást. A szállodákban rendszerint van
orvosi szolgálat.
• Ha Ön beteg, tartson távolságot másoktól, ezzel is védve ıket a megfertızıdéstıl
• Szokásos gyógyszereit változatlanul
szedje!
• Ne vegyen be lázcsillapítón, köptetın,
esetleg vitaminokon kívül más gyógyszert.
• Pontosan kövesse orvosa utasításait!

Mit tegyen, ha megbetegedett?

Ha a következı tünetek közül többet is
tapasztal magán, vagy családtagjain, maradjon otthon és vegye fel a kapcsolatot
háziorvosával, vagy a házi gyermekorvossal:
• láz
• köhögés
• torokfájás
• orrdugulás
• orrfolyás
• izomfájdalom
• fejfájás
• fáradtság
• hidegrázás
• hányiger, hányás

Mit tegyen az A (H1N1) típusú influenza
megelızésére?
• Gyakran mosson kezet meleg vízzel és
szappannal!
• Ha lehetısége van rá, használjon kézfertıtlenítıt!
• Tartsa tisztán lakó- és munkahelyi környezetét, gyakran szellıztessen!
• Köhögéskor, tüsszentéskor mindig használjon papírzsebkendıt és használat után
azonnal dobja zárt szemétkosárba!
• Lehetıleg ne nyúljon a szeméhez, orrához, szájához!
• Kerülje a kapcsolatot az influenzás betegekkel!
Ezekre hívja fel családtagjai figyelmét is!

Orvosa dönt a megfelelı kezelésrıl, az
esetleges kórházi beutalásról.
Védıoltással kapcsolatos információkért
A kijelölt kórházakban korszerő gyógyszekeresse háziorvosát!
rekkel és szaktudással rendelkezı személyzet gyógyítja a betegeket.

Pénzadományt győjt a szülıi munkaközösség a súlyosan sérült PURGEL FERENC, 7. osztályos tanuló részére. Az adományokat a BERCZELI TÁLENTUM ALAPÍTVÁNY Erste Banknál vezetett számlaszámára, illetve az általános iskolában elhelyezett győjtıládába várjuk.
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Köszönjük segítségüket!

TISZABERCEL, BESSENYEI GYÖRGY ÁMK ISKOLÁJA (Fİ ÚT 19.)
A Berczeli Ifjúsági Kulturális Egyesület követve a korábbi évek hagyományait
ismét megrendezi decemberi Sportnapi rendezvényét.
Versenyezni lehet az alábbi versenyszámokban:

ASZTALITENISZ BAJNOKSÁG
DARTS BAJNOKSÁG
LÁBTENISZ BAJNOKSÁG
CSOCSÓ BAJNOKSÁG
FUTSAL BAJNOKSÁG

MALOM BAJNOKSÁG
SAKK BAJNOKSÁG
SZÁMÍTÓGÉPES PÁRBAJ
PÓKER BAJNOKSÁG

A Sportnap kísérırendezvénye, az ilyenkor hagyományosan megtartandó,
a Szabadidı Egyesület Házibajnokságaként nyilvántartott
ULTIBAJNOKSÁG,
mely 9 órai kezdettel indul.

Nevezés valamennyi versenyszámra: a helyszínen fél 9-tıl
A rendezvényrıl és a részvétel feltételeirıl további információk a www.tiszabercel.hu honlapon találhatóak.
Rendezvényünk megvalósítását segíti az IFJ-GY-EA-09-A „13-29 éves fiatalok közösségeinek építését, megerısödését szolgáló programok, programsorozatok támogatására” c. konstrukció keretében beadott pályázat kapcsán elnyert támogatás, melyet az
ESZA Kft. támogatott.

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumhoz benyújtott pályázaton két fı településır bérére és felszereléseire nyert
támogatást önkormányzatunk.
November 6-tól Ifj. Angyal János és Huszti László kezdte meg a településıri feladatok ellátását.

Feladatuk : A községben ırködni az önkormányzati és községi vagyonra. Figyelmeztetik a szemetelıket.
Fı cél, hogy megelızzük községünkben a lopásokat, rendet és fegyelmet tartsanak.
Segítik a rendırség és a polgárırség munkáját.

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a két településır közfeladatot ellátó személynek minısül, ezért kérek mindenkit, hogy
munkájukat segítsék, hisz a település egészének érdeke, hogy rend és fegyelem legyen a településünkön és megelızzük
a lopásokat és bőncselekményeket.
Hajnal András
polgármester

