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„Mert született néktek ma a Megtartó, 

ki az Úr Krisztus, a Dávid városában.„ 

Lukács 2:11 

KEDVES TISZABERCELI LAKOSOK! 
Az adventi időszak napjait éljük. 
Amikor az ember egy kicsit jobban elgondolkodik, hogy számára mit is jelent az advent, 

a legtöbbünknek biztosan hasonló kifejezések jutnak eszünkbe:Várakozás, reménykedés, 
felkészülés. 

Mindezek a  jelentések értendőek anyagi, de legfőképpen lelki értelemben. 
Hiszen advent alatt - ritkábban vagy gyakrabban,- a háttérben vagy időnk egy részét 

teljesen kitöltve-, akarva vagy csak a háttérbe meghúzódva - de folyamatosan ott vannak 
ezek a fogalmak és az idő előre haladtával szisztematikusan beépülnek életünkbe. 

Ahogyan telik az idő és közeledik az ünnep egyre erősebbé, meghatározóvá válnak. 
Amikor aztán az advent végén eljön a karácsony és szenteste ott állunk jelképesen 

mindannyian a megváltó bölcsőjénél akkor derül ki, hogy sikerült-e igazán ez a folya-
mat, sikerült-e igazán a felkészülés és valóban megtörténik-e a mi életünkben is a 
csoda.  

Remélem, hogy minél többen részesei lehetünk ennek a csodának! 
Ebben bízva kívánok miden tiszabercelinek tartalmas, békés, áldott adventi 

készülődést, és kívánom, hogy az időszak végén, karácsonykor 
mindannyiunkban szülessen újjá Jézus, a szeretet, a békesség és a megváltás  
istene. 

Meghitt, áldott karácsonyt és sikerekben gazdag, 

békés, boldog új esztendőt kívánok! 

A képviselő-testület nevében: 

Szántó Zsolt 

polgármester 



Kettős nemzeti ünnepünk — az 1956-os forra-
dalom 56. évfordulója és az 1989-es Magyar 
Köztársaság kikiáltásának 23. évfordulója — 
alkalmából az általános iskolában közös közsé-
gi és iskolai emlékünnepség megrendezésére 
került sor október 19-én. 
Hegedüs Zoltán tagintézmény-vezető ünnepi 
köszöntőjében arról beszélt, hogy mit üzen ’56 
azok számára, akik még nem éltek a forrada-
lom, és az azt követő diktatúra idején, valamint 

arról, hogy méltók vagyunk-e ’56 hagyatékéra, 
jól tudunk-e élni a ma már számunkra termé-
szetes szabadsággal. 
Az általános iskolások gazdag műsor-
összeállításával: versekkel, zenével, tánccal 
folytatódott a megemlékezés. A tanulók látvá-
nyos bemutatójukban táncmozdulatokkal szinte 
filmszerűen idézték fel a forradalom eseménye-
it, és mécsesek meggyújtásával tisztelegtek a 
forradalom hősei előtt.  
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Tiszabercel Község Önkormányzata, a Szociá-
lis Alapszolgáltatási Központ Tiszaberceli Terü-
leti Irodája, a Református Egyházközség és a 
Katolikus Egyházközség közös szervezésében 
került sor december 1-jén községünk első ad-
venti ünnepségére. 
Szántó Zsolt polgármester advent történetéről 
szóló köszöntője nyitotta meg a rendezvényt, 
majd az ünnepváráshoz kapcsolódó gondolait 
Tálas Mihály parókus és Szilágyi Sándor refor-
mátus lelkipásztor osztotta meg a megjelentek-
kel. A református és katolikus hittanos gyerme-
kek műsora tette még meghittebbé az ese-
ményt. Ezután polgármester úr meggyújtotta a 
település adventi koszorújának első gyertya-
szálát. 
Karácsonyig minden nap korábban sötétedik, 
de a Polgármesteri Hivatal előtt elhelyezett 
adventi koszorú az ünnepi készülődés meleg 
hangulatát árasztja egyre növekvő fényeivel 
négy héten át a berceli lakosok felé. 

Gliba Lászlóné  



A Képviselő-testület október 26-án, november 6-án és 
november 30-án ülésezett. Biztosították a lehetőséget, 
hogy a felsőoktatásban tanuló hallgatók Bursa Hungari-
ca ösztöndíjat kaphassanak. A pályázati kiírás alapján 
14 hallgató pályázott, akik valamennyien jogosultak 

lesznek az egyetemek és főiskolák által februártól folyósított –
önkormányzati önerőt tartalmazó – havi 4000 Ft-os ösztöndíjra. 

A Képviselő-testület döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a 
tiszaberceli orvosi rendelő bővítésére és felújítására, valamint a ravata-
lozó épületének megszépítésére. Mindkét épület a település számára 
meghatározó, így megújításuk szükséges. 

A november 6-án rendkívüli sürgőséggel megtartott testületi ülést az 
indokolta, hogy Balsa Község Önkormányzata a jövőben kialakítandó 
közös önkormányzati hivatal, valamint a 2012. november 14. napjával 
távozó körjegyző helyettesítése érdekében együttműködési szándékkal 
kereste meg Önkormányzatunkat. Tiszabercel ezen megkeresés kap-
csán együttműködési hajlandóságáról biztosította Balsa települést, és 
hozzájárult ahhoz, hogy Tiszabercel jegyzője december 31-ig helyettesí-
tő körjegyzőként lássa el a jegyzői feladatokat Balsa és Szabolcs tele-
püléseken. 

A közös önkormányzati hivatal kialakítása kapcsán mindannyiunk 
örömére szolgált, hogy Balsa és Tiszabercel Képviselő-testülete is úgy 
döntött, hogy 2013. január 1. napjától – az önkormányzati törvény válto-
zása miatti kényszer alapján – közös önkormányzati hivatalt alakít ki. 
Ennek előzménye az a törvényi változás volt, miszerint 2000 fő alatti 
település a jövőben nem tarthat fenn önálló Polgármesteri Hivatalt. Az új 
hivatal elnevezése Tiszaberceli Közös Önkormányzati Hivatal, valamint 
Tiszaberceli Közös Önkormányzati Hivatal Balsai Kirendeltsége. Öröm, 

hogy mindkét hivatal köztisztviselői létszáma változatlan maradt, és 
mindkét feladatellátási helyen teljes körű ügyintézés folytatódhat. 

A november végén megtartott ülésen a testület elfogadta az önkor-
mányzat és intézményei III. negyedévi költségvetési beszámolóját, vala-
mint a 2013. évi költségvetési koncepciót. A jövő évi adómértékek kap-
csán a testület úgy foglalt állást, hogy az adómértékeken nem változtat, 
azok 2012-es szinten maradnak. Így a magánszemélyek kommunális 
adójának mértéke 7330 Ft, az iparűzési adó mértéke 1,4 % maradt. 

A járási hivatal kialakítása, az általános iskola átadása, az óvoda 
átvétele, a Bessenyei Emlékház Múzeumi Egység átvétele, és a köz-
igazgatási rendszer gyökeres átalakítása rendkívüli odafigyelést és 
precíz munkát igényel a hivatali apparátustól. Ennek elősegítése érde-
kében a Képviselő-testület döntött arról, hogy a Polgármesteri Hivatal, 
majdan a Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási idejét korlátozza 
az alábbiak szerint: 

Hétfő: 08.00-12.00, Kedd: 13.00-16.00, Szerda: 08.00-12.00, Csütör-
tök: 13.00-16.00, Péntek: szünetel. Kérem a Tisztelt Ügyfeleket, hogy az 
ügyfélfogadási időt betartani szíveskedjenek, ugyanis azon kívül a dol-
gozók nem tudnak az Önök rendelkezésére állni. 

Az év vége közeledtével ezúton is megköszönöm minden kedves 
közvetlen munkatársamnak az egész éves feszített munkatempó során 
tanúsított helytállását, a munkakörükön kívül teljesített önkéntes többlet-
feladat-vállalását, és azt a szabadidő feláldozást, amit Tiszabercel elő-
rehaladása érdekében 2012. évben is tanúsítottak. 

Köszönet érte!  
Kívánom, hogy a jövő évben valamennyien boldogok, kiegyensúlyo-

zottak, egészségesek, és szerencsések legyenek! 
Tisztelt Tiszaberceliek! Szeretetteljes Karácsonyt, lelki megnyugvást, 

és egészségben eltöltött Új Évet kívánok mindannyiuknak! 
 

  Dr. Szilágyi Norbert jegyző 
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Egy mulasztást szeretnék pótol-
ni. Nyáron a könyvtárban állományellenőrzést 
tartottunk. (Leltározás volt.) Ez a munka négy 
hétig tartott, hála volt tanítványainknak, a most 
középiskolás „gyerekeknek”. Utólag nyilváno-
san is megköszönöm munkájukat, kitartásukat 
a kánikulai hőségben, reggeltől délutánig tartó 
figyelmüket, segítő, jó szándékukat. (A felsoro-
lás a munka mértékével függ össze!) Németh 
Eszter, Korsoveczki Gyula, Kató Edit, Bodnár 
Nóra, Mészáros Kata 

További tanulmányaikhoz sok sikert kívánok! 
Az elhasználódott könyvekből, fölös példá-

nyokból könyvbörzét szerveztünk. A köszönet 
Rézműves Veronikának szól, aki a Tisza-
parton három napon át árulta a könyveket. 

Jelenleg könyvtárunkban újra óriási munka 
folyik. A nyilvántartás, a Szirén program segít-
ségével, elektronikusan lesz rögzítve. Mivel 
minden könyvnek egyedi, ún. ISBN száma van, 
csak a könyv alapján tudjuk számítógépre vinni 
az adatokat. Kérünk minden olvasót, hogy a 
régebben kikölcsönzött dokumentumokat minél 
hamarabb hozzák vissza.  

Amennyiben megrongálódott, vagy netán 
elveszett, az olvasó köteles – a vonatkozó 
törvényi előírásoknak megfelelően – a kárt 

megtéríteni.  
Két verseskötetre szeret-
ném felhívni az olvasók 

figyelmét. A hosszú téli 
estéken, a kilátástalannak 

ígérkező jövőt feledtetve, reményt adva, jól 
eshet egy-egy szép vers. Mindkét kötet írója 
megyénkben született: Makkai Klára Nagyha-
lászban; Lefler György Szabolcson. Verseik 
egyformán közérthetőek, olvasmányosak, meg-
nyugtatóak, reményt keltőek. Lefler Györgynek 
két kötete is van a könyvtárunkban: Csak 
csönd és Sodrásban címmel. Íme tőle egy vers: 

 
Vers kell a virágnak 
És vers kell a Napnak, 
Vers a termőrügynek, 
Földbe vetett magnak. 
 
Vers kell a tavasznak 
És vers kell a télnek, 
Érkező gólyának, 
Búcsúzó fecskének. 
 
Vers kell az embernek, 
S ember gyermekének, 
Hogy tudja: a Világ 
Érte szóló ének! 

 
Makkai Klára is újságíróként dolgozott, de 

egyéb művészeti ágakban is kipróbálta magát: 
ének, zene, festészet, irodalom. Nagyon szép 

hazafias versei vannak, erős nemzettudattal; 
remélem, hallhatjuk majd ezeket az ünnepi 
műsorokban. 

 
Jön a fény 

 
Már felvillant a hajnalpír az égen… 

Oszlik végre a mély sötétség - 
Szinte látni, ahogyan repül, - 

repül - felénk a fény! - 
Világosság terül szét a világban 

A lelkekben is talán…? 

Ó – bár ébredne a Magyar – hosszú 
álmaiból – 

Láthatatlan köd – tartja fogva! 
Mi végre – vagyunk itt a földön, 

Ha – nem a mi 
„életünk”? – 

Marcona – lélektelenek, - 
Embertelenség – erőszak 

Feszül…! 
Nincs már segítség – szeretet, -! 

A szívekben a sötétség 
Tort ül! – 

A fény – újraéleszti, nemcsak a 
Csodás természetet! 

Kézen fogjuk egymást, - 
Elindulunk mi is – ugye 

EMBEREK! -  

Rovatvezető:  Futkos Béláné könyvtárvezető 



- A Berczeli Napló előző számában 
már hírt adtunk a tanév eleji iskolai 
kirándulásról. 
Szeptember 12-én a 2-8. osztályok 
részvételével kirándulást szervez-
tünk Egerbe és Szilvásváradra. 
Kora reggel két autóbusszal indul-
tunk a történelmi városba, Egerbe, 
amely a Bükk hegység déli lábánál 
fekszik és Heves megye székhe-
lye. Ha a városra gondolok két 
tündöklő évszám jut eszembe: az 
1552. év az egri hősök dicsőségét 
villantja fel előttem, az 1899-es 
pedig Gárdonyi Géza Egri csillagok 
című halhatatlan regényét. 
Megérkeztünk a városba és rövid 
séta után elértünk a várba. Tárlat-
vezető segítségével ismerhettük 
meg a vár történetét, az 1552. év 
történelmi diadalát, a vár hőseit, a 
várbörtönt. A panoptikumban meg-
csodálhattuk az Egri csillagok című 
regény szereplőit. A vár Bebek-
bástyáján láthattuk Gárdonyi Géza 
sírját. A vár udvarán emléktárgyak 
vásárlására is volt lehetőség. 
A nap további részét Szilvásvára-
don töltöttük. Kisvasúton utaztunk 
a Fátyol-vízeséshez, amit az 
aszály miatt nem tudtunk megcso-
dálni, de a táj szépsége, a friss 
levegő, a séta és az együtt töltött 
órák kellemessé tették a délutánt. 
Késő este jó hangulatban érkez-
tünk haza. 
 
- Iskolánkban ebben a tanévben is 
122 hátrányos helyzetű tanuló vesz 
részt az Integrációs Pedagógiai 
Programban, amely nagyon sokat 
segíthet az év minden napján a 

tanulásban, a felzárkóztatásban és 
a személyiségfejlődésben. 
 
- Az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma ebben a tanévben is meghir-
dette az Útravaló-MACIKA Út a 
középiskolába című pályázatát. A 
7. és 8. osztályos tanulók közül 
idén is 18-an vehetnek részt e 
programban, melynek célja a hátrá-
nyos helyzetű tanulók tanulási és 
továbbtanulási esélyeinek növelé-
se. 
 
- Szeptember 14-15-én a Besse-
nyei Emlékházban került megren-
dezésre a Bessenyei Próbának 
elnevezett szellemi, ügyességi 
vetélkedő, amelyen iskolánk 7-8. 
osztályos tanulói mérték össze 
tudásukat, ügyességüket. A Jósa 
András Múzeum pedagógusai 
szervezték a vetélkedőt, amely 
izgalmas, színvonalas, jó hangula-
tú volt, s méltóképpen emlékezett 
meg községünk híres szülöttéről, 
Bessenyei Györgyről. 

 
- Október 1-jén az időseket kö-
szöntöttük. Az óvodások verssel és 
tánccal kedveskedtek az idősek 
világnapja alkalmával rendezett 
műsorban. Iskolánk tanulói zenés 

irodalmi összeállítással, tánccal 
köszöntötték a község idős embe-
reit. 
 
- Október 4-én az állatok világnapja 
alkalmából iskolánk bábszakkörö-
sei tartottak előadást az alsó tago-
zatos tanulóknak a tornateremben. 
Mindenki örömmel fogadta a bábo-
sok kis műsorát. 
A felsősök vetélkedővel ünnepeltek 
a világnapon. 4 fős csapatok verse-
nyeztek egymással, keresztrejt-
vényt kellett megfejteni. 
 
- Az aradi vértanúk tiszteletére 
ünnepséget rendeztünk. 
Irodalmi műsorunkban emlékez-
tünk a magyar szabadságharc 
honvédtisztjeire, akiket 1849. októ-
ber 6-án végeztek ki Aradon. Ugya-
nezen a napon végezték ki Pesten 
Batthyány Lajost is, az első felelős 
magyar kormány miniszterelnökét, 
az ő emlékére is gyújtottunk mé-
csest. Ők mindannyian életüket 
áldozták a magyar szabadságért – 
nevüket, emléküket őrizzük szí-
vünkben. 
 
- Október 11-én iskolánk 7. és 8. 
osztályos tanulói Pályaválasztási 
Kiállításon vettek részt Nyíregyhá-
zán a Bujtosi Szabadidő Csarnok-
ban. A kiállítás megtekintésének 
célja a pályaválasztás segítése. 
 
-  Közös községi és iskolai ünnep-
ségen emlékeztünk az 56-os forra-
dalom 56. és a köztársaság kikiál-
tásának 23. évfordulójára. Iskolánk 
zenés, táncos irodalmi műsorral 

készült az októberi események 
felidézésére. 
 
- Tajthy Tamás rendőr-
főtörzsőrmester ebben a tanévben 
is tart osztályfőnöki órákat a felső 
tagozatos tanulók számára, ezzel 
segítve a tanulók reális önértékelé-
sét, a másság elfogadását. Előadá-
sain hallhatnak az egészséges és 
biztonságos élet értékeiről, jártas-
ságot szerezhetnek a veszélyhely-
zetek felismerésében, megismer-
hetik önmaguk megvédésének 
lehetőségeit és felelősségét. 
 
- A Honvédelmi KSE Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Ifjúsági 
Honvédelmi Versenyt hirdetett a 
Magyar Honvédség népszerűsítése 
érdekében a fizikai állóképesség 
növelése és a csapatszellem erősí-
tése céljából. 
A versenyt a demecseri parkerdő-
ben rendezték meg 2012. október 
26-án. Iskolánk két csapattal is 
nevezett. 
 
Az első korcsoportban (7-8. o.) 
Kerekes János, Snekszer Zsolt, 
Navraczki Patrik és Derlemenkó 
Márk versenyeztek, s a II. helyen 
végeztek. Jutalmuk érem és okle-
vél volt. 
A második korcsoportban 
(5-6.o.) 
Kerekes Bence, Vedres Vilmos 
Erik, Lakatos Attila és Szilágyi 
Patrik képviselték iskolánkat. 
 
- November 8-án az ibrányi gimná-
zium rendezésében a 8. osztály 4 
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„Tanuljátok szeretni a könyvolvasást, 
Amely tudóssá teszen benneteket 

Fáradtság nélkül gyönyörűségesen.” 
(Bethlen Miklós) 

A mi 
Rovatvezető: 

Stefánné Kiss Erzsébet 
Tagintézmény-vezető helyettes 



 Tiszabercel – Szeptember 14-15-én a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igaz-
gatóságának tiszaberceli tagintézményében, a 
Bessenyei György Emlékházban került meg-
rendezésre a Bessenyei Próbának elnevezett 
szellemi-ügyességi vetélkedő. 

A Jósa András Múzeum múzeumpedagógu-
sai az Európai Örökség Napok keretében szer-
vezték azt a kétnapos programot, melyben a 
tiszaberceli Általános Iskola 7-8. osztályos 
tanulói egyénileg és csapatokban mérték össze 
tudásukat és ügyességüket. A rendezvény célja 
elsősorban az volt, hogy a diákok megismerjék 
szűkebb hazájuk helytörténetét, Bessenyei 
György testőríró korát és életét, mely által erő-
södött bennük Tiszabercel, s a tágabb hazájuk 
iránti szeretet és tisztelet. Ezek mellett fő cél 
volt még az is, hogy a résztvevők megismerjék 
szűkebb és tágabb környezetük épített és szel-
lemi örökségét. Külön érdekesség, hogy idén 
három évforduló is kötődött a rendezvényhez: 
Bessenyei éppen 265 évvel ezelőtt született 
Tiszabercelen, 240 éve írta meg a magyar 
felvilágosodás kezdetét jelentő Ágis tragédiája 
című drámáját, és 230 esztendővel ezelőtt 
költözött vissza Bécsből szülőhelyére Mária 
Terézia egykori testőre. 

Mindkét nap 9-től 14 óráig tartottak a progra-
mok, amelyek különböző tematikák mentén 
zajlottak. A péntek reggel kezdődő esemény 
megnyitóján megjelent Szántó Zsolt Tiszaber-
cel község polgármestere és Hegedűs Zoltán 
az Általános Iskola igazgatója is. A rövid kö-
szöntő után megkezdődött a Vármegye nap, 

melyen a diá-
kok megismer-
kedtek a kora-
beli Szabolcs 

vármegye közigazgatási rendszerével, a főbb 
tisztségekkel, azok feladataival és különböző 
műveltségi-szellemi versenyeken maguk is 
tisztségviselőkké válhattak, hasonlóan a szom-
bati Testőrség naphoz, melyen testőrtisztek-
ként pontszerző ügyességi-erőnléti feladatokkal 
mérhették össze erejüket, tudásukat. 

 A változatos, érdekes és kreatív feladatok 
révén hamar oldódott a fiatalok kezdetben ál-
mos és izgatott hangulata, s ezáltal egy nagy-
szerűen kivitelezett, színvonalas rendezvény 
valósult meg a tiszaberceli Bessenyei Emlék-
házban. A szombaton 13 óra 30-kor záródó 
eseményen a három legmagasabb pontszámot 
elért diákot Gajdos László, a Nyíregyházi Állat-
park igazgatója jóvoltából egy-egy ingyenes 

családi belépővel jutalmazták meg, míg a többi 
résztvevő a nyertesekkel egyetemben ingyen 
jegyet kapott a Jósa András Múzeumtól. Ezek 
mellett a múzeumpedagógusok emléklappal, 
tarisznyával és könyvekkel ajándékoztak meg 
minden egyes tanulót. Természetesen Hege-
dűs Zoltán iskolaigazgató is viszonozta a gesz-
tust, és ajándék gyanánt egy-egy Tiszaberceles 
bögrét adott át a szervezőknek, majd kifejezte 
reményét azzal, hogy hagyományteremtő funk-
ciója lesz a Bessenyei Próbának. 

  
Összegzésképpen elmondható, hogy méltó 

módon emlékeztek meg arról a Bessenyei 
Györgyről, aki annak ellenére, hogy a „sötét”-
nek titulált Szabolcs megyében született, írói 
tevékenységével ő volt az, aki révén elkezdő-
dött a magyar felvilágosodás korszaka. 

 
Holmár Zoltán 
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fős csapata (Udvari Edit, Németh 
Petra, Kovács Petra, Derlemenkó 
Márk) Halloween-partyn vett 
részt. A versenyen 2. helyezést 
értek el. 
 
- November 9-én tanulóink műsor-
ral köszöntötték a 15 éves Tisza-
berceli Nyugdíjas Egyesületet jubi-
leumi rendezvényükön. 
 

 
- Iskolánk sportoló tanulói szépen 
szerepeltek a Nyírbogdányban 
megrendezett nagykörzeti egyéni 
atlétikai versenyen. 
 

Helyezések:  
 
Kislabdahajítás: 
I. Hullár Fanni 6.a 
II. Szilágyi Patrik 6.a. 
 Balogh István 8.o. 
III. Jónás Zsanett 8.o. 
 
Távolugrás: 
I. Lakatos Attila 6.b 
 
Súlylökés: 
II. Balogh István 8.o. 
 
600m-es síkfutás: 
I. helyezés Lakatos Attila 6.b. 
 
Felkészítő nevelő: 
Zólyomi Éva tanárnő 
 
- A RISZ alsós rajzversenyén II. 
helyezést ért el Czipa Brigitta 3.o. 
tanuló. 
Felkészítő nevelő: 
Petróné Minczér Erzsébet 
 

- A RISZ szavaló versenyén Blas-
kó Anett 8. o tanuló V. helyezést 
ért el. 
Felkészítő nevelő: Stefánné Kiss 
Erzsébet 
 
-A zene világnapja alkalmából 
vetélkedőt rendeztünk a felső tago-
zatos évfolyamokon. 
 
A verseny győztesei: 
5.o. I.Gönczi Gusztáv Dávid 
      II. Jónás Szabina, Vass Enikő 
     III. Kerekes Bence Attila 
6.o. I. Petró József 
      II. Vass Nikolett 
     III. Márton Krisztina 
7.o. I. Mátyás Vivien 
      II. Szendrei Zoltán 
     III. Májer Dézi Vivien 
8.o.  I. Blaskó Anett 
       II. Udvari Edit Magdolna 
      III. Szivák Andrea, Petró László 
 
- November 10-én a felső tagoza-
tos tanulók is részt vettek az 

EGÉSZSÉGNAP programjain. Hat 
fordulós vetélkedőn mérték össze 
tudásukat. Keresztrejtvény, puzzle, 
találós kérdések, memóriajátékok, 
dalok, táplálékpiramis és ügyessé-
gi játékok tették érdekessé a na-
pot. Játék közben megismerkedtek 
a résztvevők az egészséges táplál-
kozás és az egészséges életmód 
ismérveivel is. 
 
- December 6-án iskolánkba vártuk 
a Mikulást, versekkel, dalokkal 
köszöntöttük. 
 
- December 21-én 16 órakor ren-
dezzük meg hagyományos kará-
csonyi hangversenyünket az iskola 
szétnyithatós napközis termében. 
A koncertre mindenkit szeretettel 
várunk. 
Az ünnepi műsorban az énekkar, a 
furulyacsoport, az irodalmi szakkör 
és a bábszakkör tagjai szerepelnek 
majd. 



Iskolánk meghívást 
kapott az ibrányi 
Móricz Zsigmond 
Gimnázium által 
megszervezett 
Halloween partyra. 
Tanintézményünk 4 fős csapattal képvi-
selte magát. A délután folyamán össze-
tett feladatokra került sor, érdekesebb 
program a tök faragása volt. Az összesí-
tett pontszám alapján a mi Csutka Csó-
tány nevű csapatunk a 2. helyezést érte 
el. 
Ez a vidám délután sokáig emlékezetes 
marad mindannyiunk számára. 

Udvari Edit és Németh Petra  
8.o. tanulók 
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Rovatvezető: Tarjányi  Ferencné 

Óvodánk csoportszobái ismét benépesedtek. Megteltek vidám, 
mosolygós arcú gyermekekkel, de voltak köztük sírósak, pityergősek is, 
akik először lépték át intézményünk kapuját. A szomorkodás nem tartott 
sokáig, hiszen a sok játék és az óvó nénik kedves szavai hatására a 
gyermekek hamar otthonosan érezték magukat. 

Az ősz beköszöntével az évszak hangulatát varázsoltuk a cso-
portszobákba, udvari játékokra. Séták alkalmával sok falevelet, termést 
gyűjtögettünk. 

A heti mesék, versek, mondókák, énekes játékok a varázslatos 
színekbe öltözött tájhoz és az őszi munkáltatokhoz kapcsolódtak. Mon-
dókákat tanulva készültünk a Mihály-napra, melyen az óvó nénik által 
előadott verses mesét is meghallgatták óvodásaink, és az Ibrányi Struk-
túra Kft. jóvoltából perecet is ropogtathattunk. 

Ezután a Szüreti mulatságra készültünk fel. Daljátékkal, versek-
kel, tánccal tettük emlékezetessé a délelőttöt, majd a nap fénypontja 
következett: a Romwalter házaspár zenés műsora. A Nád a házam 
teteje című dal éneklése közben táncra is perdültünk, de a többi zenés 

számok is megmozgatták végtagjainkat. Itt szeretném megköszönni a 
szülőknek, hogy hozzájárultak a nap sikeréhez; s köszönet még Hullár 
Natália és Bianca, Galambos Eszter, Boros Bence és Levente, Jónás 
Adrienn anyukájának a ropogtatni- és innivalókért, továbbá Görömbei 
Ferenc alpolgármester úrnak az ízletes és egészséges finomságért: a 
két láda piros almáért. 

Kíváncsian lestük, vártuk a jó öreg Mikulást, aki ebben az évben 
is betért óvodánkba. Készülünk a karácsonyi ünnepekre is. Itt szeret-
ném megragadni az alkalmat, hogy az ünnepek közeledtével kolléganő-
im és a magam nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és egészség-
ben gazdag, boldog új évet kívánjak mindnyájuknak e kedves kis versi-
kével: 

 
„Azt hirdeti nekünk a fenyőfa szépsége 
legyen minden szívben szeretet és béke.” 
 

Tarjányi Ferencné  

Jónás Adrienn nagycsoportos óvodás rajza az őszről  

Óvodások katicabogár tánca az Idősek napi rendezvényen  

Színes rendezvények 
az óvodában 

Egészségnap az 
alsó tagozatosoknál 

 
A védő néni interaktív előadásán vettek részt az 
első, második és negyedik osztályosok. Ezt 
követően egy kis diavetítés következett, mely-
ben Makk Marci és Makk Marcsi történetén ke-
resztül meseszerűen is újra hallhattak az egés-
zség megőrzéséről, tisztálkodásról, testmozgás-
ról. Ezután az első és másodikos gyerekek raj-
zokat készítettek a témával kapcsolatban. A 
negyedikesek a mese után répából és almából 
őszi vitaminsalátát készítettek Veres Lászlóné 
segítségével, majd egy kis origami hajtogatással 
gyümölcstálat csináltak teremdekorációként. 
Közben a saját maguk készítette salátát is elfo-
gyasztották. 
A harmadikosok projektnapon dolgozták fel a 
témát. Tanító nénijük minden órába belecsem-
pészte az egészségnevelést. Matematika órán 

szöveges feladatokat oldottak meg, a testneve-
lés órán a zöldséges piacra sétáltak és vásárol-
tak. Fogalmazás órán rövid beszámolót készítet-
tek, amihez előzetesen csoportokban készültek 
fel. Végül a technika órán, a piacon vásárolt 
gyümölcsből salátát készítettek, amit jóízűen 
elfogyasztottak. 
 
2012. szeptember 30. - Népmese napja 
A gyerekek népmeséket olvastak, és egy-egy 
jelenetet rajzokon ábrázoltak, melyekből kiállí-
tást rendeztünk. 
 
2012. október 25. - Töklámpás faragó délután 
Halloween nap alkalmából töklámpásokat farag-
tunk. 
 
2012. november 23. - Szent Márton napja 
A gyerekek eljátszották Márton és a koldus törté-
netét, lámpásokat készítettek a felvonuláshoz, 
mialatt német nyelvű dalokat énekeltek.  
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„Közös látogatás” 
 

Régóta terveztük már, hogy egyszer 
közösen elindulunk és meglátogatjuk 
azokat a tiszabercelieket, akik bentlaká-
sos otthonba költöztek. Látogatásunkat 
Nagyhalászban kezdtük, ahol mindkét 
otthont felkerestük, hogy találkozhas-
sunk a régi ismerősökkel, rokonokkal, 
munkatársakkal, valamint gondozotta-
inkkal. Igen csak nagy volt a meglepe-
tés, mivel az otthonokban elég ritka az 
ilyen csoportos látogatás. Jó volt talál-
kozni azokkal az emberekkel, akik hosz-
szú évekig éltek körülöttünk, és felidézni 
a szép, régi élményeket, melyek a köny-
nyek után némi mosolyt is csaltak mind-
nyájuk arcára. 

 
Csuhézás 

 
Lassan-lassan az őszi munkák végére 
értünk, ezért úgy döntöttünk, hogy 
gondjainkat, bajainkat félretéve ismét 
elkezdjük foglalkozásainkat, melyeknek 
mindig egy a célja: minél többet legyünk 
közösségben, ott jól érezzük magunkat, 
és talán némi hasznos dolgot is tanulha-
tunk. Így történt ez az elmúlt napokban 
is, mikor csuhézásra hívtunk és vártunk 
minden érdeklődőt. Karácsonyi angyal-
díszek készítését terveztük, de a jelen-
lévők kérésére virágokat készítettünk. A 
teltházas foglakozáson a lelkes csoport 
így jókedvűen és vidáman töltött el egy 
napot, és bízunk benne, az unokák 
csodálkozva nézik otthon a nagyszülők 
által készített szebbnél szebb virágokat, 
melyek talán szobáikat díszítik. 
 

Betlehem-készítés 
Az ünnepi készülődésnek egy újszerű 
formáját is választottuk: a Sóstói Mú-
zeumfalu Betlehem-készítő versenyt 
hirdetett, melyre a Területi Iroda és a 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
közösen nevezett be. Az ünnepélyes 
tárlat megnyitására és az eredmény-
hirdetésre december 14-én kerül sor, 
bízunk benne, hogy a tiszaberceli 
alkotás is sikert arat. 
Karácsonyi ünnepségünket így a Mú-
zeumfaluba terveztük, ahol majd betle-
hemes jeleneteket tekinthetünk meg, 
és készülődhetünk az ünnepre. 
 

Mézes sütés – 
Asztali dísz készítés 

 
Karácsony előtt természetesen 
nem marad el a mézes sütés és 
díszítés, melyet az iskolás gyere-
kekkel együtt tervezünk, valamint 
az asztali dísz készítés, mely mind-
nyájuk asztalát dekorálja majd. 
 
„Így lesz teljes ünnepi készülő-

désünk...” 
 

Hosszú évek hagyományát folytat-
va, az ünnepek előtt szeretnénk 
még meglepetést szerezni autista és 
Down-szindrómás gyerekeknek -
fiataloknak. Köszönjük a felajánláso-
kat. 
 

Köszönet 
 

Az ünnepek közeledtével a magam, a 
Területi Iroda gondozottai és dolgozói 
nevében szeretnék köszönetet mon-
dani mindazoknak, akik egész éves 
munkánkat támogatták, segítet-
ték. A további közös sikeres 
együttműködés reményében 
kívánok nekik és Tiszabercel 
valamennyi lakosának kellemes 
karácsonyi ünnepeket, egés-
zségben és sikerekben gazdag, 
boldog új évet. 
 
 
 
 

Gliba Lászlóné  



A nyugdíjasok megyeszerte érdeklődéssel 
figyelnek arra, mi történik Tiszabercelen, hiszen 
az itt 15 éve működő nyugdíjas egyesület nem-
csak a helybeliek számára fontos, hanem tevé-
kenysége példamutató mind a környékbeli, a 
balsai, buji, gávavencsellői, ibrányi, nagyhalá-
szi, paszabi és a vele egyidőben megalakult 
szabolcsi egyesületek számára is. A november 
9-én megrendezett jubileumi ünnepségükre 
éppen ezért hívták meg a szomszédok képvise-
lőit, a polgármestereket, az országgyűlési kép-
viselőt és a Megyei Szövetség vezetőjét. Részt 
vettek az emlékezésen és az ünnepi műsoron a 
munkájukat támogató községbeliek, vállalko-
zók. 

A színes köszöntőt a legkisebbek verssel, az 
egyesület énekkara, majd ismét az iskolások 
strucctánca, valamint Bíró Pálné tréfás vers-
mondása vezette be. Az elmúlt 15 év krónikáját 
Zsíros Antalné elnök ismertette vázlatosan. 
Mottója: „Összejönni, ez a kezdet, / Együtt 
maradni – haladás, / Együtt dolgozni – siker.” 
Az egyesület eredményei, a közösség-alakítás, 
a rendszeres együttlét az időskori elmagányo-
sodás ellen, s az azt kiteljesítő megyei, ország-
járó, és külföldi kirándulások, részvétel a tele-
pülés életében, a megyei rendezvényeken, sőt 
tíz éve a Tisza partján ők a rendezői augusztus 
elején a Berceli Napokon a kistérségi nyugdíjas 
találkozóknak – mind-mind a sikereik jelzője. 
Az elnök asszony nem mulasztotta el elismerni 
és megköszönni az alapító Ribár Jánosné, 
Farkas Istvánné pénzügyi vezető és előző pol-
gármesterük, Hajnal András és a kulturális 
munkában segítő Száraz Lászlóné érdemeit. 

Ezután sorban következtek az egyesület és 
tisztségviselőinek köszöntése, Szántó Zsolt 

polgármester, Szabó Pál megyei elnök – ki-
emelve Zsírosné Icuka munkáját a Megyei 
Szövetség elnökségében –, majd a hét társ-
egyesület vezetőjének gratulációja a fogadko-
zásokkal, hogy a megnehezült körülmények, a 
pénzhiány ellenére is folytatják munkájukat, 
együttműködésüket. Még egy torta is előkerült. 
Színpadra léptek és spanyol táncukkal szóra-
koztatták a közönséget az egyesület táncosai. 

Aztán díszes táncruhájukban segítettek az 
ízletes „estebéd” felszolgálásában. 

Étkezés után ők kezdték meg a közös táncot 
Bálint Pál hangulatos muzsikájára. A táncot 
csak a gazdag tombolasorsolás szakította meg, 
s késő estig együtt tartotta a hazaiakat és a 
ráérősebb vendégsereget. 

 
Erdélyi Tamás  
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Rovatvezető:   Zsíros Antalné egyesületi elnök 



 
 
 
Október 1-jén egész nap ünnepelhettünk, hi-
szen délelőtt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Nyugdíjasok Idősek napján vettünk részt, 
délután pedig Tiszabercel Község Önkormány-
zata köszöntötte falunk időseit. Hangulatos 
műsort hallhattunk az óvodás és általános isko-
lás gyerekektől. 
Rakamazon, az Összefogás Nyugdíjas Egyesü-
let 20 éves jubileumát ünnepelte, vezetőségünk 
4 fővel képviselte magát. 
2012. december 3-án ünnepelte a Megyei 
Nyugdíjas Szövetség és Nyíregyháza Város és 
Térsége Nyugdíjas Szövetség az Idősek Kará-
csonyát a Nyíregyházi Főiskolán. Sorra hangoz-
tak el a szép köszöntők a megyei és városi 

vezetők részéről, valamint Seregély István ny. 
római katolikus érsek áldott és örömökkel teli 
karácsonyt kívánt. Szerepelt a Cantemus gyer-
mekkar, az Alvégesi Népdalkör, Petneházi Atti-
la, a Móricz Zsigmond Színház művésze. A 
műsorvezető Tarczi Gyula köszöntötte az 50. 
és 60. éves jubileumi házaspárokat, akiket 
megleptek ajándékkosárral és virággal is, vala-
mint Erdélyi Tamás csodálatos versével. 
Tiszabercelről az önkormányzat kisbusza vitte 
be a nyugdíjas érdeklődőket. 
 
Köszönjük támogatóinknak, patronálónknak 
segítőkészségét, figyelmességét az egyesületi 
munkánkkal kapcsolatban. 
Köszönjük az Önkormányzat anyagi támogatá-
sát, tagjaink szervezési és helytállásos tevé-
kenységét. 

Kívánunk Mindenkinek örömteljes karácsonyt 
és boldog új évet, egészségben, szeretetben 
egy a  verssel. 

Zsíros Antalné 
 

December 
December az ünnepről szól, akkor szép, ha 
hull a hó, 
úgy jó, ha van meleg szoba, a beigliben sok 
dió. 
Jó dolog a sok ajándék, de figyeld a szeme-
ket, 
meglátod, a legnagyobb kincs az őszinte sze-
retet. 
Szerencsére fér a szívbe óriási nagy adag, 
s minél többet adsz belőle, NEKED annál több 
marad! 

K. László Szilvia 
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Rovatvezető: Andrikó Istvánné 

Ezzel az ízlésünk és kreativi-
tásunk szerint jól variálható 
étellel a téli szünetben vagy 
akár szilveszterkor is meglep-
hetjük családtagjainkat és 

ismerőseinket. 
 
Hozzávalók: 2,5 dkg élesztő /fél csomag/, 50 
dkg liszt, 1 púpos evőkanál tejföl, 1 evőkanál 
olaj, kb. 1-1,5 dl víz, 2 kiskanál só, 1 kiskanál 
cukor és kb. fél dl tej az élesztő felfuttatásához; 
 
Töltelék: pizzakrém, kb. 15 dkg gépsonka, 10-
15 dkg reszelt sajt; 
 
Elkészítés: Az élesztőt összemorzsoljuk egy 
csészébe és annyi langyos tejjel öntjük föl, 
hogy ellepje, egy kiskanál kristálycukorral meg-
szórjuk és kb. 15 percet hagyjuk pihenni meleg 
helyen. A lisztet keverőtálba szitáljuk, ezzel 
levegősebb lesz és gyorsabban megkel a tész-
ta. A közepébe mélyedést készítünk, beleöntjük 
az élesztős tejet, és hagyjuk állni 5-10 percig, 
hogy tovább keljen. Hozzáadjuk a sót, az olajat 
és annyi langyos vizet (kb. 1-1,5 dl), hogy kissé 
ragacsos, lágy tésztát kapjunk. Utána vagy 
kézzel, vagy robotgéppel addig dagasztjuk, 
amíg a tészta el nem válik a tál falától (és már 

nem ragad a kezünkre sem). Ha szükséges, 
tegyünk hozzá a dagasztás közben még lisztet 
vagy folyadékot (egyszerre nagyon keveset). 
Majd tetejét megszórjuk egy pici liszttel, és 
konyharuhával letakarva hagyjuk a kétszeresé-
re kelni (30-40 percig). /A tészta hozzávalóit 
dagasztógéppel is kidagasztathatjuk./ A tésztát 
lisztezett deszkára tesszük, erőteljesen átgyúr-
juk – összeesik, de nem baj -, két részre vágjuk 
és 2 téglalapot nyújtunk. Rákenjük a pizza 
krémet, rátesszük a sonkaszeleteket és a re-
szelt sajt 3/4-ét. Feltekerjük mint a rétest, és 2 
ujjnyi vastagságú szeletekre vágjuk fel egy éles 
késsel. /Tipp: Alufóliába tekerve hűtőbe tehet-
jük 20 percre a tekercseket, hogy szeletelésnél 

ne nyomódjanak össze a csigák./ Sütőpapírral 
bélelt tepsibe tesszük a korongokat, majd min-
degyiket megszórjuk reszelt sajttal. Előmelegí-
tett sütőben 200 fokon 20 percig sütjük. 
Ötletek: Apróra szelt bacont, sült csirkemájat 
vagy ledarált pörköltet is tehetünk bele a sonka 
helyett, valamint gazdagíthatjuk hagymán pirí-
tott gombával is; a tetejére sajt helyett szezám-
magot is szórhatunk, de előtte kenjük meg 
tojással. A pizzakrémet helyettesíthetjük para-
dicsompürével, amit fűszerekkel hintsünk meg. 
Amikor kevés időnk van, elkészíthetjük kész 
leveles tésztából is. 
 

Jó étvágyat kívánok! 

Sütés előtt és után 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyugdíjasok Idősek napja Idősek napja Tiszabercelen 



„Tisztelet a kornak, tisztelet időnek, 
A sok dolgos kéznek, fáradt verítéknek, 
Hajtsunk fejet nékik, köszönetet mondva, 
Ezernyi virágot szívük elé hordva.” 

/László Mária/ 
 

Október 1. 
IDŐSEK NAPJA 

 
Több mint két évtizede október 1-jén a 

világ különböző országaiban, így hazánk-

ban is rendezvényekkel köszöntik az idős 
embereket, ezzel fejezve ki azt, hogy tár-
sadalmunknak milyen nagy szüksége van 
rájuk, kincs számunkra bölcsességük, élet-
tapasztalatuk. Községünkben, ebben az 
évben is az általános iskola tornatermébe 
várták a nyugdíjasokat, ahol süteménnyel 
és üdítővel kínálták meg őket. Az óvodás 
gyerekek műsorával vette kezdetét az ün-
nepség: versekkel kedveskedtek és egy 
vidám katicabogár-táncot mutattak be. 
Szántó Zsolt polgármester meleg szavak-

kal köszöntötte a megjelenteket. Ünnepi 
beszédében a nemzedékek közötti odafi-
gyelés és a közösségi gondolkodás fontos-
ságára hívta fel a figyelmet. Ezután polgár-
mester úr Zsíros Antalnénak gratulált, aki 
szeptember 21-én a Parlamentben vehette 
át az Emberi Erőforrások Minisztere által 
adományozott Idősekért díjat. Az általános 
iskolások zenés irodalmi műsort adtak elő, 
valamint tánccal és egy bábjátékkal szóra-
koztatták falunk idősebb lakosait.  

Kocsis Jánosné főmunkatársunk a közszolgá-
latban eltöltött hosszú évek után 2012. novem-
ber 14-én nyugdíjba vonult. 
Köszönjük kitartóan, lelkiismeretesen végezett 
munkáját. 
 
Ezúton is örömökben gazdag, jó egészségben 
eltöltött nyugdíjas éveket kívánunk!  

Hajdu Henrietta és Mester Gábor 
2012. október 20-án kötött 

házasságához sok boldogságot kívánunk! 

Házasságkötésük 64. évfordulója alkalmából sok 

boldogságot és jó egészséget kívánunk Oláh Ist-

vánnak és Zerderák Borbálának, akik 1948. novem-

ber 13-án fogadtak örök hűséget egymásnak. 

 

Szerető családtagjaik  

Berczeli 2012. október-december 

Hullár Gusztávnénak, 
 

aki  
2012. december 5-én 

 
Ünnepelte 

 
90. születésnapját. 

Házasságkötésük 50. 
évfordulója 

alkalmából sok boldogságot és jó 
egészséget kívánunk  
Bódvai Józsefnek és  

Stekli Borbálának, 
akik 1962. december 1-én 

kötöttek házasságot. 



Összeállította: Szőlősi Süldi-Zoltán általá-
nos iskolai tanár, 1956. évi január hó 

 

Előszó 
 
Nagy felelősségteljes érzés tölt el, amikor arra 
a nagy feladat megoldására vállalkoztam, hogy 
Tiszabercel község történetét megírjam. A 
nagy felelősség főleg abban mutatkozik, hogy 
oly régmúlt idők történetét kell napvilágra hoz-
ni, amelyek a ma élő emberek előtt ismeretle-
nek és idegen, sokszor csak a feltevések és a 
falu határában napvilágot látott régészeti lele-
tek segítségével magyarázhatók. 
A község területe abban a szerencsés helyzet-
ben volt, hogy az ősember településéhez leg-
fontosabb terepviszonyokkal rendelkezett. Tud-
nunk kell, hogy a legősibb emberi nyomok kb. 
fél-egy millió évesek. Ekkor még nem voltak 
kőeszközei. 
A tüzet már ismeri. Vadászik. Ebből a korból 
Magyarországon 1852-ben a Bükk hegység 
egyik barlangjában találtak nyomokat. 
Kb. 19-80000 évvel ezelőtt, amikor a jégkor-
szak déli határa mindinkább északra húzódott 
és helyébe lassan a mai enyhébb éghajlat kez-
dett kialakulni, a tundrás, kopár területek beer-
dősödtek s az erdőkben bőséges volt a vadál-
lomány. Az emberek száma még igen kevés 
volt, akik őshordákban, csoportokban éltek és 
állandóan változtatták települő helyűket. Főleg 
folyópartok mellett telepedtek meg, ahol bősé-
ges volt az élelemszerzés a folyóból és erdő-
ből. Később az időjárás viszontagságai elől, 
valamint a vadállatoktól való védekezés céljá-
ból tetővel éllátott földkunyhókba, odúkba vagy 
mocsaras helyeken cölöpházakban húzódtak. 
Ahogy az emberiség száma az évezredek fo-
lyamán nőtt, úgy fogyott a vadállomány is. Így 
új felfedezés változtatta meg az emberek éle-
tét. 
Kb. 8-10000 évvel ezelőtt a földművelés és az 
állattenyésztés kezd életre kelni. Hosszú tíz-
ezer évek teltek el addig , amíg az ősember 

csiszolt  kőeszközeit, csontszerszámait 
felválthatta fémeszközökkel. Ehhez nagy segít-
séget a tűz adott. Ezután gyors fejlődésnek 
indult az emberi kultúra. Ezzel egy időben fejlő-
dik az edényt égető, szövö-fonó kultusz is. De 
a fő települési hely mindig az erdő övezte fo-
lyók mente, dombos vidéke volt... 
 

II. 
 
Amikor a magyar síkságot borító édesvizű ten-
ger a Vaskapun keresztül rengeteg idő alatt 
magát átvájta, a tenger szintjének süllyedésé-
vel egy időben a Nyírség legmagasabb pontjai 
kiemelkedtek, de a hullámos homokterületek 
különböző magasságában fekvő katlanaiban 
több százra tehető az egytől ezer holdig terje-
dő, halakban bővelkedő tavak száma, amelyek 
csak néhány évtizeddel ezelőtti Nyírvíz szabá-
lyozás után kezdtek kiszáradni. 
Ez a környező síkságból legelőbb k iemel-
kedő , halakban, vadakban bővelkedő és 
fakampókkal is könnyen művelhető sziget-
terület  volt, a kezdetleges eszközökkel ren-
delkező ősnépek megélhetését leginkább bizto-
sította. 
A fejlődés nálunk is a kő-, réz-, 
bronz- és vaskorszakon át jutott 
a mai atomkorszakig, de erre, 
hogy Szabolcs megyében / így 
községünkben is / mikor kezdő-
dött a legősibb korszak, és 
mennyi idő telt abba, hogy egyik 
korszak a következőbe lépjen, 
csak sejtjük az ásatási leletek-
ből. Ezek alapján állapítható 
meg, hogy a kőkorszak vége felé 
már lakták emberek / a leletek 
bizonyítékok / községünk maga-
sabb dombjait , szórványos tele-
pülések voltak. 
Az erdők fejlődéséről tudnunk 
kell, hogy a folyók száradásakor 
beláthatatlan területeket öntött el 

az árvíz, s olykor erdők közé is behatolt. Itt a 
már lehullott terméseket magával sodorva, a 
víz visszahúzódásakor a hatalmas kiterjedésű 
árterületeken elszórta. A termések gyökeret 
vertek, megnőttek és idővel ezek termése is 
tovább terjedt. Így fejlődött ki a mai Tisza men-
tén hatalmas erdőség. Ezért volt a Tisza vonala 
kedves települő helye a kőkorszak embereinek. 
A síkvidéken pedig hatalmas mocsaras, nádas 
vidékek terültek el, ahol gazdag madárvilág 
nyújtott bő zsákmányt és biztosította a napi 
élelem beszerzését. A kiöntéses területeken 
rekedt hatalmas halzsákmányt, fatörzsekből 
kivájt ladikból szigonnyal szedték ki, amely 
halászó eszköz használata alig 4 évtizede ve-
szett ki a forgalomból. Ilyen eszköz gyűjtemé-
nyemben található. 
Ez a ma is kiemelkedő néhány magasabb 
domb teljesen elszigetelten terült el a környező 
vidéktől, amelyet csak körülményesen, vízen 
keresztül lehetett megközelíteni. Igen jó védel-
met nyújtott számukra az erdei vadak / farka-
sok / ellen , valamint az északról délfelé vonuló 
tömeges népvándorlók ellen. 

/Folytatás a következő számban/ 

 
Rovatvezető: Száraz Lászlóné 

Kedves Berceliek! 

Hiánypótló sorozattal szeretnénk kedvesked-
ni Önöknek. 

Ismerjük jelenünket, hiszen ebben élünk. 
Ismerjük a közelmúltat, sőt: szüleink, nagyszü-
leink elbeszéléseiből vissza tudunk menni az 
időben vagy száz évet. 

De hogy azelőtt mi volt, hogy volt, arról már 
csak homályos ismereteink vannak. Pedig van-
nak egy jó páran /remélem/, akiket érdekelne 

községünk régmúltja is. Nagyon nagy érdeklő-
déssel olvastuk nem túl régen az Eperjesy 
komám tollából megjelent berceli nevek erede-
tét – igen értékes anyag volt. Innen jött az ötlet, 
hogy a rendelkezésünkre álló hivatalos falutör-
ténetet megosszuk az olvasókkal. 

Forrásként az általam nagy becsben tartott 
„Tiszabercel község lakóhelyismereti anyaga” 
című, Szőlősi Süldi Zoltán általános iskolai 
tanár által, 1956. január hónapban jegyzett, 
valamint két, szerző által nem jegyzett doku-

mentumot használunk fel. Ha van az Önök 
birtokában régi, Bercel történetéhez kapcsolha-
tó irat, feljegyzés, és szívesen megosztanák 
másokkal is, azt köszönettel fogadnánk, vala-
mint közzétennénk régi fotókat is a Kelet- Ma-
gyarországban időnként megjelenő fotók mintá-
jára. Igaz, hogy ez utóbbi a lányomtól kölcsön-
vett ötlet, de ő is támogatja, így plágium miatt 
nem lesz vita. 

Száraz Lászlóné, 
az Együtt Tiszabercelért Egyesület elnöke 

Berczeli 2012. október-december 
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- „Hallom, újraindult nálatok a foci! És me-
lyik osztályban játszotok?” – kérdezte egyik 
barátja Eperjesy Feri bátyámat. 

- „Az MB III-ban!” – szólt a büszke berceli 
válasz.   

- „Az nem semmi!” – szólt a kérdező elis-
merőleg. 

Az MB (=Megyei Bajnokság) III. nyíregyhá-
zi csoportjában 3-ként zártuk az őszt. A mecs-
csek eredményeiből és a táblázatból kiderül, 
milyen tények vezettek ehhez a jó szereplés-
hez. De sok minden, számokban nem mérhető 
van e mögött az eredmény mögött. Ezek közül 
villantunk fel néhány érdekességet. 

A „mi focink” egy évtizedes álmából támadt 
fel július 4-én, amikor a jegyző úr által előkészí-
tett alapokmányokat felolvasta polgármester úr, 
és átadta a szót Görömbei Vilmosnak, a Tisza-
berceli Futballklub Egyesület elnökének. Ez a 
nap azért is érdekes, mert kicsivel több, mint 
egy hónappal voltunk a berceli futballélet egy-
kori éltetője és az újraszervezésen gondolkodó 
Bíró Sándor Tanár Úr (nyugodjon békében) 
halála után. Ezek szerint valamiképpen lehet 
feltámadás (?)… 

Július 25-én elkezdődtek az edzések. Hú-
szan, 20-tól 50 évesig stoplis cipőt vettünk és 
életet leheltünk az évek óta használaton kívüli 
sportöltözőbe és az akkor még kiégett, szára-
zon sárgálló pályára. Sokan voltak kíváncsiak a 
kezdődő edzésekre (ahogyan később a mecs-
csekre is), amiket „hazánkfia”, Németh Zoltán 
(Maszek) játékos-edzőként irányított. A faluja 
és barátai iránti szeretetből teljesen ingyen, 
sőt… Hasonlóképpen állt hozzá az igazolt 35 
(!) játékos (akiknek átlagéletkora 30 év), régiek 
és újak, idősek és fiatalok, köztük apa és fia is. 

Ami szintén fontos és kiemelendő dolog, 
hogy minden érdeklődő játéklehetőséget ka-
pott!!!! Jó volt látni, ahogyan a helyi huszonéve-
sek és a régi berceli csapatban játszó negyve-

nesek, nyíregyháziak egymással és a labdával 
ismerkedtek. Mind kezdődő barátsággal teljesí-
tette az edző szavát. Nekem még az is megle-
pő volt, hogy a három (SzN, CsZ, SA), nálam 
konfirmált fiatalon kívül rengetegen VANNAK 
MÉG berceli (katolikus) fiatalok… 

Edzőmeccsekkel (Vasmegyer) kezdtünk, 
majd jött egy majdnem győztes Magyar Kupa 
meccs (Tiszatelek 2-3), és a bajnokság. Leg-
többször a kezdő összeállításunk: Bodó L. – 
Laczi Zs., Dr. Takács F. , Dögei M., Szendrei 
N. – Gégény B., Németh Z., Veress E., Klár J., 
Váraljai J. – Kőrösi A. És voltak akik, pl. sérülé-
seik vagy munkahelyi elfoglaltság miatt, többet 
vagy kevesebbet játszottak még: Csatlós Z. és 
Kerekes K. (kapusok), Czető I., Frank Z., 
Görömbei V., ifj. Görömbei V., Holp J., Kató G., 
Kemecsei Gy., Mester J., Oláh G., Polyák L., 
Takács Zs., Tarjányi T., Telek T., Veress E., 
Zsíros L. És vagyunk még néhányan a követke-
ző sorban is, kitartóan edzve: Kántor T., Zám-
bó K., Zámbó P., Vincze K., Szilágyi S. Igazolt-
jaink még Mészáros A. és Bíró Cs., ők még 
talonban vannak. 

Az eddigi meccseinken látszik, hogy 
végig partiban vagyunk, kevés hiányzott a győ-
zelemhez. A legtöbb gól, Kőrösi A. nevéhez 
fűződik, aki a sárga lapokat is szívesen hazavi-
szi. Őt Veress E. követi a góllövő listán, aki 
tudja, ez nem kispálya. Bodó L. korát megha-
zudtolóan, ha kell párducszerűen vetődve őrzi 
kapunkat. Kerekes K. kapusként sokszor segí-
tette ki csapatunkat. Laczi Zs. előretörései 
élénkítik a játékot, de alapvetően a védelemben 
teszi a dolgát. Ő méltó partnere, a végig győzni 
akaró, hátul okosan irányító Dögei M-nek. Ta-
kács F. hátul biztosít és hatalmas bedobásai 
veszélyesek. A két fiatal, Szendrei N. és Váral-
jai J. több gólt lőve megérdemelten játszanak a 
kezdőben, de tőlük még többet várunk. Közé-
pen a Mester (Németh Z.) a karmester, oszto-

gat, passzol, küzd a labdáért, és van, hogy két 
ember helyett is dolgozik. Gégény B. kicsit 
hullámzóan játszik, de ha jó napot fog ki, maga-
biztosan és erőteljesen védi a labdát és szereli 
a támadót. Telek T. rutinosan helyezkedik, 
ahogyan Holp J. is. A fel nem soroltak 
(legtöbbször Czető I., Görömbei V., ifj. 
Görömbei V., Mester J., Polyák, L. és Zsíros L.) 
mind jól állnak be, ügyesen pótolják a kezdő-
ket. 

A heti 2 edzést szépen látogattuk, 14-20 fő 
mindig el tudott jönni. Dicséretes a berceli 
(paszabi és gávai) emberek fociszeretete is, 
hiszen itthon 80-100 fő látogatta vasárnap 
délutáni fellépéseinket, de idegenbe is eljöttek 
30-40-en. A berceli gyönyörű adottságú 
„stadion” igazi vendégváró hangulattal lett tele 
és győzelembe űzték a szurkolók csapatunkat. 
Amit én mindig kiemelek, hogy kisgyermekes 
családok és nyugdíjasok egyaránt kilátogatnak, 
beszélgetnek. A szünetben a gyerekek is pá-
lyára rohanhatnak, focizhatnak. És jó látni az 
öltönyös vagy tréningruhában lévő nyugdíjaso-
kat is, amint éppen a meccs aktuális állását 
taglalják. 

Nagyon fontosak továbbá azok, akik fenn-
tartják és folyamatosan fejlesztik a pályát és 
környékét, intézik a hivatalos ügyeket. Klubel-
nökünk, egyben játékosunk, Görömbei Vilmos, 
minden szálat megmozgatott, akár a pálya 
használhatóságáról, akár a pénzügyi háttér 
biztosításáról van szó. Kezdetben pl. jöttek a 
locsolótömlők és záporozott a nyári melegben 
az éltető víz a kiszáradt talajra. A Kft emberei 
mellett önkormányzati dolgozók, sőt a játéko-
sok is ügyeltek a teljes locsolásra. Szántó Zsolt 
polgármester úr és Görömbei Ferenc alpolgár-
mester úr az önkormányzat részéről segítettek 
az öltöző és a pálya körüli teendőkben. Az 
öltöző rendjét Zámbó Péter és Zámbó Károly 
tartja fenn. Németh Zoltán pedig maga szerezte 
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be és szerzi be a működéshez szükséges esz-
közöket. Kaczur Károly a hivatalos ügyintézés-
ben segít. És, hát itt van nekünk Szabó Zoltán 
(Kabos), afféle mindenes, akinél mindent meg 
lehet beszélni, oldani. Nem is gondolnánk, mi 
minden kell ahhoz, hogy ezt a népszerű játékot 
itthon láthassuk… 

Már csapat-indulónak megírt kezdemé-
nyek is vannak a TIBISE régi buzdításának 
mintájára, ebben „csillagok születtek”, Mészá-
ros Csaba és Zámbó Károly tehetsége villant 
fel az interneten. Vannak, akik az üdítő mellett 
finom ellátásban részesítették a csapatot. 
Köszönjük Mészáros Csabának, Szabó Zoltán-
nak, Polyák Lajosnak, Váraljai Jánosnak, Orosz 
Bélánénak, Mészáros Lajosnénak, Csicsvári 
Gyulának, a balsai alpolgármesternek a zúza-
pörköltet, öhönt, babgulyást, a grill finomságo-
kat, nyúlpörköltet. 

Egy csapat sem élne meg adományok 

nélkül. Minket is sokfelől támo-
gattak. Így lett fúrott kutunk 
Bakosi Dénes és családja ré-
vén, „központi irodánk” és a 
belépőjegyeket árusította Szabó 
Zoltán, aki a meccslabdát is 
megvásárolta nekünk. 10 db 
edzőlabdát ajándékozott a csa-
patnak Holp János, Veress Emil 
és Dr. Takács Ferenc. A mezek 
mosását Gliba Lászlóné és az 
Idősek Klubja dolgozói végzik 
lelkiismeretesen. Hasonlóan 
nagy odafigyeléssel segítenek 
az önkormányzat időszakos dolgozói. 10-50 
ezer forint között adományozott Görömbei Vil-
mos, Arany-Parmen Kft, Szántó Zsolt, Németh 
Zoltán, Görömbei Ferenc, Eperjesy Ferenc, 
Hajnal András, Hegyes József, Vajóczki And-
rás, Szilágyi Sándor. Szeptember 30-ára ké-

szült el 18 db, sárga-fekete új mez, 
amiket Gál Zoltán és Tán János 
gávavencsellői vállalkozók ajánlot-
tak fel. A korai sötétedés miatt 
világítást építettünk ki a pálya köré. 
Hegyes Józsefet és a pénzt fel-
ajánló játékosokat illeti dicséret a 
90.000.- Ft-os beruházás megvaló-
sulásáért. És a dec. 8-ai sportbált 
se felejtsük el! 
És a végén hadd álljon itt annak a 
két embernek a véleménye, akik a 
legtöbbet tették és tesznek a csa-
patunkért! 
Németh Zoltán (Maszek): 
 „Nagyon örülök a nagypályás foci 
újraindulásának. Sok berceli fiatal 
kapott lehetőséget az idő jó eltölté-
sére. A célunk nem kisebb, mint 

minden pénz nélkül a dobogó 

legmagasabb fokára állni. Nem azért, hogy 
megye II-ben játszunk, hanem azért, hogy le-
gyen egy sikeres példa a fiataljaink előtt! Na-
gyon dicséretes, ahogyan a focipálya kivilágítá-
sát saját zsebből fizették ki a sportolók. Azt 
kérem, szeretettel, hogy a továbbiakban is 
legyenek mindenben partnerek a játékosok és 
kedves családjaik! Akkor nem lesz hiba. Együtt 
legyünk benne, helyiek és a helyiekért focizók. 
Ehhez még több akarat és eltökéltség kell! De 
meglehet csinálni, különben nem vállaltam 
volna. Falumért és barátaimért!”  

Görömbei Vilmos: „Hálás vagyok a veze-
tőknek, az edzőnek, a csapatnak és a csapat 
körül lévőknek, hogy ebben az új, sportegyesü-
letben megvalósítottuk az összefogást. Azt se 
felejtsük el, hogy az MLSz nagymértékű támo-
gatása nélkül lehetetlen lett volna az indulá-
sunk! Csak akkor megy valami a mai világban 
is, ha valaki felvállalja és csinálja azt, ha törik, 
ha szakad. És nem egyedül. De a szabad ide-
jéből és saját pénzéből is. Az utóbbi 15 forduló 
mögött sok munka van a háttérben. Nem len-
nénk ilyen eredményesek, ha nem lenne ennyi 
jóakaratú berceli, akik életben tartják a TIBISE-
t! Reméljük, ez még sokáig igy lesz!” 

hely csapat M GY D V LG KG GK P Megjegyzés 

1. NYÍRTURAI FC  14 12 2 0 31 10 21 38  

2. TISZATELEK SE  14 8 4 2 41 19 22 28  

3. TISZABERCEL SE  14 8 3 3 38 15 23 27  

4. TISZAVASVÁRI SE II.  14 7 5 2 33 20 13 26  

5. TISZAESZLÁR SE  14 7 4 3 34 21 13 25  

6. GSE  14 7 3 4 45 24 21 24  

7. TISZADOB SE  14 7 2 5 43 31 12 23  

8. TISZALÖK VSE II.  14 6 3 5 29 19 10 21  

9. RAMOCSAHÁZA SE  14 5 4 5 30 28 2 19  

10. BUJ SE  14 5 2 7 28 22 6 17  

11. BASHALOM SE  14 3 5 6 39 38 1 14  

12. NYÍRTÉT SE  14 4 1 9 32 51 -19 12 (-1 pont) 

13. TISZALÖK POTE  14 2 1 11 27 63 -36 7  

14. FRIMEX FC  14 2 0 12 15 61 -46 6  

15. BALSA SE  14 1 1 12 11 54 -43 4  

16 szabadnap  0 0 0 0 0 0 0 0  

hely Góllövő neve gól egyesület 

1. NYÍRTURAI FC  14 12 

2. TISZATELEK SE  14 8 

3. TISZABERCEL SE  14 8 

4. TISZAVASVÁRI SE II.  14 7 

5. TISZAESZLÁR SE  14 7 

6. GSE  14 7 

7. TISZADOB SE  14 7 

7. TISZALÖK VSE II.  14 6 

7. RAMOCSAHÁZA SE  14 5 

7. BUJ SE  14 5 

7. BASHALOM SE  14 3 

Góllövő lista: 

2012 / 2013. őszi végeredmény: 



Berczeli 2012. október-december 

1. forduló, aug. 19. : 

Tiszabercel - Tiszaeszlár 1-2 (1-1).  

Gól: 45’ Németh Z., ill. Rikter J. 35’, Bak Zs. 75’.  

Sárga lap: Dögei M. 27’., ill, Majoros P. 10’.  

2. forduló, aug. 26. : 

Tiszatelek – Tiszabercel 1-1 (1-1).  

Góllövő: Bodzás A. 45’, ill. Kőrösi A. 39’.  

Sárga lap: Murányi R. 27’, ill. Kőrösi A. 16’, Németh Z. 51’, 

Szendrei N. 57’, Váraljai J. 70’.  

3. forduló, szept. 2. : 

Tiszabercel – Frimex 8-1 (5-0).  

Góllövő: Kőrösi A. 20’, 30’, 64’, 75’; Németh Z. 6’, 17’; Telek T. 

35’; Veress E. 61’, ill. Nagy L. 54’.  

Sárga lap: Kőrösi A. 70’, ill. Katona Sz. 5’, Atucsák B. 29’.  

4. forduló, szept. 9. : 

Tiszalök POTE – Tiszabercel 1-6 (0-1).  

Góllövő: Fábián K. 81’, ill. Váraljai J. 4’, 72’; Németh Z. 53’, 

Kőrösi A. 61’, 86’; Veress E. 67’.  

Sárga lap: Fábián K. 32’, ill. Takács Zs. 64’.  

5. forduló, szept. 16. : 

Tiszabercel – Nyírtét 6-0 (2-0).  

Góllövő: Kőrösi A. 11’, 61’; Szendrei N. 36’; Váraljai J. 50’, 62’; 

Telek T. 81’.  

Sárga lap: Németh Z. 39’, Szendrei N. 56’.  

6. forduló, szept. 22. : 

Tiszabercel – Tiszavasvári II. 1-1 (1-1).  

Góllövő: Váraljai J. 14’, ill. Szabó J. 33’.  

Sárga lap: Veress E. 18’, ill. Balázs G. 47’.  

Piros lap: Kiss L. 54’.  

7. forduló, szept. 30. : 

Tiszabercel SE - Tiszadob SE 3-0 (1-0).  

Góllövő: Szendrei N. 30’, Veress E. 52’, Gégény B. 89’.  

Sárga lap: Takács F. 35’, Kőrösi A. 74’, Laczi Zs. 86’, Szendrei 

N. 90’, ill. Újszászi I. 13’, Budai A. 52’.  

8. forduló, okt. 7. : 

Buj SE - Tiszabercel SE 0-1 (0-1).  

Góllövő: Kőrösi A.  

Sárga lap: Román T. 35’, Gerák P. 44’, Szücs P. 86’, ill. Kőrösi A. 

31’, Váraljai J. 52’, Laczi Zs. 69’, Klár J. 90’.  

9. forduló, okt. 14. : 

Tiszabercel SE - Bashalom 2-2 (2-1).  

Góllövő: Kőrösi A. 12’, Veress E. 22’, ill. Monyók N. 31’, Lakatos T. 

62’.  

Sárga lap: Halascsák E. 66’.  

Piros lap: Takács F. 75’, ill. Monyók N. 75’. 

10. forduló, okt. 21. : 

Gávavencsellő SE - Tiszabercel SE 0-1 (0-0).  

Góllövő: Dögei M. 76’.  

Sárga lap: Gégény B. 25’.  

11. forduló, okt. 28. : 

Tiszabercel – Nyírtura 2-4 (0-2).  

Góllövő: Dögei M. (72.), Veress E. (82.), ill. Tóth Cs. (3.), Tóth Gy. 

(12.), Miczi I. (61.), Kiss J. (72.).  

Sárga lap: Szendrei N. (53.), Gégény B. (59.), ill. Miczi I. (78.), Rát-

kai A. (87.).  

12. forduló, nov. 4. : 

Tiszalök VSE II. – Tiszabercel SE. 1-0 (0-0).  

Góllövő: Hamerszki Zs. (53.).  

Sárga lap: Perger A. (65.), Hamerszki Zs. (86.), ill. Takács Zs. (36.), 

Bodó L. (71.).    
13. forduló, 2012. nov. 11. : 
Tiszabercel – Balsa 4-2 (3-1).   
Góllövő: Szendrei N. (7. és 27. perc), Kőrösi A. (14.), Veress E. 
(69.), ill. Gáti Dávid (41.), Hovanyecz L. (47.). 
Sárga lap: Czető I. (70.).  
14. forduló, nov. 18. szabadnap.  
15. forduló, 2012. nov. 25. : 
Ramocsaháza – Tiszabercel 0-2 (0-1).  
Góllövő: Veress E. (8. és 55. percben).  
Sárga lap: Klár J. (16.), Kőrösi A. (44.).  

Kedves fiatal Barátaink! 
 
Az Együtt Tiszabercelért Egyesület nevében 
gratulálunk a futballcsapat eddigi sikereihez, 
és további eredményes szereplést kívá-
nunk. Lendületetek, sikerbe vetett hitetek 
legyen töretlen! 
Kitartásotok, küzdeni akarásotok legyen 
példaértékű Tiszabercel fiataljai előtt! 
Kívánjuk, hogy sokszor tapasztaljátok meg 
a közösen, a közösségért végzett munka 
örömét, összetartó erejét.   
 
Szeretettel: 

az Együtt Tiszabercelért Egyesület 
tagsága 

 
Tiszabercel, 2012. december 



Magyarország Európa közepe-
sen aszályos területének számít. Az Alföld a 
legszárazabb, Dunántúl pedig a legcsapadéko-
sabb. A mi vidékünk nem tartozik egyikhez 
sem, a kettő között található. Községünk terüle-
tének nagy része mély fekvésű, ami szárazság 
idején kedvezőnek mondható. Megmutatkozott 
ez az idei terméseredményekben is, hisz a 
homokosabb nagyszéki és egyéb területek 
kivételével tűrhetően megtermett a kukorica, de 
talán a napraforgó is. Különösen vonatkozik ez 
az ártéri földekre, ahol a Tisza párás mikroklí-
mája is besegített. Ahol a nedvességmegőrző 
talajmunkákat szakszerűen végezték, a műtrá-
gyákra nem sajnálták a kiadást, ott partosabb 
táblákban is tudott a kukorica 70 q/ha termést 
produkálni. A saját kertemben és a Zoltán-tagi 
gyümölcsösömben mért eső április közepétől 
szeptember végéig 188 mm volt. Szakmai ada-
tok alapján 50 q/ha‑os kukoricaterméshez 
minimálisan 300 mm eső kellene ugyanebben 
a periódusban. Hogy összességében nálunk 
ettől kedvezőbben alakultak a terméseredmé-

nyek, az a fent leírtaknak 
köszönhető, annak elle-
nére is, hogy június és 
július hónapokban ösz-
szesen 73 mm volt a 
csapadék. Ez viszont 12 
alkalommal esett, 4-

14 mm-es adagokban, tehát kevés, de sokszor. 
Az aszály káros hatása az alma gyümölcsösök-
ben ott látszott, ahol sok alma volt a fákon, és 
ezek dombosabb részeken voltak. Itt aprók 
maradtak a gyümölcsök, az októberi jelentő-
sebb esők már nem sokat segítettek. Voltak 
olyan talajfoltok, melyeken a nyár folyamán az 
almafák szabályosan hervadtak. 
Mit tehetünk az aszálykárok csökkentésére, 
hisz az ún. globális felmelegedés sokak szerint 
tendenciává válik? 
A szántóföldi kultúrák-
ban, községünkben 
lineár vagy bármely kor-
szerű öntőzési technika 
nem járható út. Kellő 
tápanyag-utánpótlással, 
lombtrágyákkal, szántá-
sok időbeni lezárásával 
sokat tudunk segíteni a 
növénynek a szárazság 
kivédésére. Az almafákat 
többen öntözték a ker-

tekben, de volt, aki lajtkocsival hordta a vizet a 
fák alá. Valamit biztosan jelentett ez is, de 
gondoljunk bele: egy almafa alá, ha 240 l vizet 
vitt ki, az még mindig csak 10 mm esőnek felelt 
meg, ami nem túl sok. Az intenzív gyümölcsö-
sökben a csepegtető öntözés a megoldás, bár 
hallottam olyat, hogy ez évben ez sem vált be 
valahol, mert a lecsöpögött víz nem járta át az 
egész gyökérzónát. Az is lehet, hogy nem jól 
csinálták. Aki idősebb, hagyományos gyümöl-
csöst akar öntözni, inkább esőztető berendezé-
sen gondolkozzon vízágyúval. De nehogy úgy 
járjon, mint sokszor a régebbi időkben jártunk, 
hogy a költséges beruházás után vagy 5 évig 
abszolút nem kellett öntözni, annyi eső esett, 
aztán ott ette meg a fene a berendezéseket, 
meg főleg a rozsda. 

Berczeli 2012. október-december 

A nyári aszályról 

Rovatvezető: Eperjesy Ferenc 

„ A nagy szavak nem érnek semmit 
Elszállnak, mint az őszi szél 
De a szeretet, ha tiszta szívből fakad, 
Elkíséri az embert, amíg él.” 
 
                                 József Attila 
 

Hálás szívvel köszönöm meg azt a tiszta szívből fakadó szeretetet minda-
zoknak, akik karjukat nyújtották értem, vért adtak, és akik megszervezték a 
véradást azért, hogy még élhessek. Köszönöm a felém áradó szeretetét azok-
nak is, akik ezt nem tudták megtenni, de gondolatban velem voltak, jobbulást 
kívántak, imádkoztak értem, mert ez adott erőt a nehéz napok elviselésében. 

Natkó László 



Fekete Béla október 11-én a 
gávavencsellői Kacsa-tavon egy 7,5 
kg súlyú, 91 cm hosszú csukát fo-
gott. 
 

Gratulálunk! 

Tisztelt Tiszaberceli Lakosok! 
 
Önkormányzatunk igyekszik mindent elkövetni 
annak érdekében, hogy a lakosságot terhelő hulla-
dékszállítási díj minél olcsóbb legyen. 
A szelektíven gyűjtött hulladékot a Nyír-Flop Kft. 
havonta egy alkalommal szállítja el, melyet értéke-
sít. 
Az ebből befolyt összeg csökkenti a településen 
kimutatott összköltséget, így olcsóbbá tehető az 
egy háztartásra jutó hulladékszállítási díj. 
Kérem Önöket, hogy minden háztartás a szelektív 
hulladékgyűjtésben aktívan vegyen részt. 
Ennek lépései a következők: 

1. Az Önkormányzat januárban kioszt egy sárga 

és egy kék zsákot minden háztartásnak. 
2. A sárga zsákba gyűjthetők: műanyag palack, 

szatyor, tasak, műanyag kozmetikai és tisztítósze-
res flakonok. 
3. A kék zsákba gyűjthetők: papír, karton, szóró-

lap, tojástartó. 
Minden hónapban egyszer a kihelyezett zsákok 
elszállításra kerülnek, és helyükbe új zsákot ad a 
Nyír-Flop Kft. 
Kérem Önöket, hogy ezzel a módszerrel csökkent-
sük együtt a hulladékszállítási díjat. 
 

Szántó Zsolt  
polgármester 

TISZABERCEL SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSI IDŐPONTJAI 2013-ban: 

január 30.   február 27.   március 27.   április 24.   május 22.    június 26.   július 24.  

 augusztus 28.   szeptember 25.   október 23.   november 27.   december 25. 

Berczeli 

Tiszabercel Község  
Önkormányzatának  

hivatalos lapja 
 

Főszerkesztő:  
Dr. Szilágyi Norbert  jegyző 

 

Szerkesztők:  
Czene István 

Tompa Gizella 
 

Szerkesztőség:  
4474 Tiszabercel, Fő út 40.  

 

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

Megjelenik: két havonta 
Példányszám: 650 db 

 

Lapunkat megtalálja a  
www.tiszabercel.hu  

oldalon 
Kéziratokat nem őrzünk meg  

és nem küldünk vissza! 

A járási hivatal kialakítása, és a közigazgatási és oktatási 
rendszer átalakítása miatti megnövekedett munkateherre való 
tekintettel a képviselő-testület úgy döntött, hogy a Tiszaber-
celi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejét az alábbiak-
ban állapítja meg:  

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND  

Hétfő   8.00 - 12.00  

Kedd 13.00 - 16.00  

Szerda   8.00 - 12.00  

Csütörtök 13.00 - 16.00  

Péntek nincs  

Immár harmadszor kerül megrendezésre Tiszabercel község 

KARÁCSONYI FORGATAGA az általános iskola ebédlőjének udvarán. 

A 15 órakor kezdődő rendezvényre várjuk Tiszabercel valamennyi lakosát, 

hogy közösen indíthassuk a szeretet ünnepét 2012-ben is. 

 

MINDENKIT SZERETTEL VÁRUNK!!  

 

 

"A világ összes anyagai 

között a szeretetnek van a 

legerősebb kötőképessége, 

és a legnagyobb teherbíró 

ereje." 

C. H. Spurgeon 

(1834-1892)  

Az Együtt Tiszabercelért 

Egyesület nevében József 

Attila soraival kívánunk 

minden kedves falubelinek 

békességes, meghitt ünne-

pet. 

 

„Igazi lelkünket, akárcsak 

az ünneplő ruhákat gondo-

san őrizzük meg, hogy 

tiszta legyen majd az ün-

nepekre.” 

 

József Attila  

Más időpontokban ügyfélfogadás NINCS 


