
Berczeli 

Ön a Berczeli Napló 126. számát tartja a kezében.Ön a Berczeli Napló 126. számát tartja a kezében.Ön a Berczeli Napló 126. számát tartja a kezében.Ön a Berczeli Napló 126. számát tartja a kezében.    
    

XVII. évfolyam 1. szám, 2012. januárXVII. évfolyam 1. szám, 2012. januárXVII. évfolyam 1. szám, 2012. januárXVII. évfolyam 1. szám, 2012. január----márciusmárciusmárciusmárcius    

Kedves tiszaberceliek! 
Bizony nehéz mesterség a tojásfestés és a 
húsvéti szokások megelevenítése, de remél-
jük, hogy minél többen csatlakoznak felhívá-
sunkhoz, és sok szép és érdekes pályázat 
érkezik hozzánk. 
A Berczeli Ifjúsági Kulturális Egyesület, az 
Esélyek Útja Egyesület, az Árpád Fejedelem 
Általános Iskola Óvoda AMI és EPSZ 
Tiszaberceli Tagintézménye, valamint a 
Szociális Alapszolgáltatási Központ 
Tiszaberceli Területi Irodája közös pályáza-
tot ír ki a HÚSVÉT jegyében. 

 
Gyermekektől pályázatokat várunk az alábbi 
két témában: 
1. Húsvétot felidéző és megjelenítő raj-

zokat 
2. Szépen díszített húsvéti tojásokat 

 
Felnőttektől pályázatot várunk az alábbi 
témában: 
1. Pályamunkákat, melyben szövegesen 

leírják a Húsvét történetét, az ünnep 
jelentőségét, valamint azt, hogy milyen 
népi hagyományok fűződnek hozzá. 

 
 

A pályázatok beadási helye és határideje:   
 

1. ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 
AZ OSZTÁLYFŐNÖKÖKNÉL 

2. TISZABERCELI POLGÁRMESTERI 
HIVATALBAN 
2012. március 30. (péntek) 12 óráig  

A beérkező pályázatokat szakmai zsűri fogja 
értékelni, és valamennyi pályázat díjazása 
mellett témánként az első 3 helyezett érté-
kes nyereményben részesül. 

EREDMÉNYHIRDETÉS: 
2012. április 4. (szerda) 14 óra  
POLGÁRMESTERI HIVATAL 

ÉPÜLETE ELŐTTI  
TOJÁSFA-ÁLLÍTÓ ÜNNEPSÉG 

KERETÉBEN 
 

SIKERES PÁLYÁZÁST KÍVÁNUNK 
VALAMENNYI ÉRDEKLŐDŐNEK! 

Szervezők 

2012. januárjától az ISKOLA és az ÓVODA új veze-
tője Hegedűs Zoltán tagintézmény-vezető lett, he-
lyettese Stefánné Kiss Erzsébet. 
Az új vezetők munkájához sikereket és jó egészsé-
get kívánunk. 

Tiszabercel Község Önkormányzata, az Árpád Feje-
delem Általános Iskola és Óvoda, AMI és EPSZ 
Tiszaberceli Tagintézménye, a Szociális Alapszolgál-
tatási Központ Tiszaberceli Területi Irodája, a 
Berczeli Ifjúsági Kulturális Egyesület, valamint az 
Esélyek Útja Egyesület szeretettel hív, és vár minden 
kedves érdeklődőt  

Tiszabercel II. Tojásfa-állító Ünnepségére  
2012. április 4. (szerda) 14.00 órától  
a Polgármesteri Hivatal épülete elé! 

 
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! 



Berczeli 2012. január-március 

A 2012-es év első negyedévében s z á -
mos nagy horderejű kérdés eldöntése várt a képviselő-
testületre. A 2012. január 6-án megtartott rendkívüli 
ülésén támogatták Hegedüs Zoltán megbízását a 
tiszaberceli általános iskola és óvoda tagintézmény-
vezető állására. 

A január 31-én megtartott ülésen döntés született arról, hogy kerüljenek 
felújításra pályázati forrásból a külterületi mezőgazdasági földutak. A 
felhívás alapján többek között csak olyan közcélú mezőgazdasági utak 
voltak támogathatók, melyek vízelvezetése biztosított, egyik végpontjuk 
közvetlenül eléri a mezőgazdasági földterületet, míg másik végpontju-
kon közvetlenül számozott közúthoz kapcsolódik. A megtartott gazdafó-
rumon  elhangzott a  Orosz-dűlő, buji Drótos tanya-dűlő, a Nagyszéki út, 
és a Tiszakarád felé vezető gerinchálózat felújításának szükségessége. 
A pályázati feltételek alapján csak a Nagyszéki út felelt meg a támogatá-
si feltételeknek, így csak erre az útszakaszra kerülhetett sor pályázat 
benyújtásra. 
A hulladékszállítási költségek változása terén is nehezen született 
meg a döntés, miszerint a Nyír-Flop Kft. közvetlenül szedje a szemét-
szállítási díj egy részét a lakosságtól. 
A testület mindent megtett azért, hogy erre ne kerüljön sor, de az önkor-
mányzat működését szabályozó törvényi változások a jövőben lehetet-
lenné teszik azt, hogy egy lakosságot kiszolgáló közszolgáltatást, ne a 
szolgáltatást igénybe vevők fizessék meg. A döntés értelmében évente 
6.300,- Ft-ot (4 részletben) a Nyír-Flop Kft. szed be díjbeszedő útján a 
lakott lakásoktól, a fennmaradó 5.500.000 Ft-ot az önkormányzat a 
2012-es évben még magára vállalja. 
A lakosság adóterhei a 2012-es adóévben nem emelkednek 

Tiszabercelen, azonban a vállalkozások a 2012-es adóévtől 1,4%-os 
adómértékkel fizetik az iparűzési adót. (Az országban a legtöbb önkor-
mányzatnál 2%  az adómérték.) Fontos változás az iparűzési adóban, 
hogy az adóalanyok 60% -a nem tiszaberceli illetőségű. Adóalanyunk a 
Tigáz, a T-Com, a Telenor, a Vodafone….stb, azaz mindenki, aki a tele-
pülésünkön végez törvény szerinti  adóköteles tevékenységet. 
A testület megalkotta az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendele-
tét, jóváhagyta az iskola és óvoda, valamint az Idősek Klubja költségve-
tését. Mindegyikről elmondható, hogy az elmúlt másfél év sokszor kime-
rítő, és megfeszített munkája meghozta gyümölcsét, és örömünkre szol-
gál, hogy fegyelem mellett stabil, kiegyensúlyozott és biztonságos 
gazdálkodást tesznek lehetővé. 
A 2012-es közfoglalkoztatási programok megkezdődtek, aminek kereté-
ben 62 közfoglalkoztatott dolgozik önkormányzatunknál 5-6 hónapos 
időtartamban, valamint további 27 fő jutott munkához vízügyi szervek-
nél. Ezzel 89 család megélhetését segítette az önkormányzat és polgár-
mesteri hivatal. 
A testület döntött arról is, hogy a Kormányhivatal Munkaügyi Központjá-
ból kapott 100%-os támogatásból vásárol egy új MTZ 820-as traktort, 
hozzá tartozó 6 tonnás teherbírású pótkocsi, valamint homlokrako-
dót és földkanalat, melyet a település fenntartási és közfoglalkoztatási 
feladatokhoz fog igénybe venni. 
 Jelentős előrelépés, hogy önkormányzatunk szerződést kötött mind-
három egyházzal a temető fenntartási feladatok átvállalására. Az 
önkormányzatunknak így lehetősége van pályázatot kiírni kegyeleti 
közszolgáltatási szerződés megkötésére, mellyel 5 éves időtartamra – 
az egyházak egyetértési joga mellett- lehetőség van a temető fenntartá-
si feladatoknak vállalkozó részére történő átadására. Vélhetően ezzel is 
csökkenni fognak az önkormányzat anyagi terhei úgy, hogy a lakosságé 
ne emelkedjenek.                                       Dr. Szilágyi Norbert jegyző 

A Balsai Tiszapart 
Kulturális és Ter-

mészetvédelmi Nonprofit Kft. által megvalósított Ökoturisztikai látogató-
központot kívülről  már sokan felfedezhették maguknak. 
Az Új Széchenyi Terv keretében az 55.485.400 Ft összköltségvetésű 
fejlesztéshez az Európai Unió és a Magyar Állam 49.936.860 Ft támo-
gatást biztosított. 
A Felső-Tisza-vidék hazánk egyik leggazdagabb természeti és kulturális 
értékekkel, történelmi emlékhelyekkel rendelkező térsége. A látogató-
központ a Tisza folyó partján, az 1944-ben felrobbantott balsai közúti és 
kisvasúti híd megmaradt hídfőjéhez illesztve került kialakításra, egyedi 
természeti környezetben.  

A nonprofit kft. célja olyan látogatóközpont működtetése, mely ismeret-
átadással, szemléletformálással kívánja elősegíteni és biztosítani a 
Felső-Tisza és a Bodrog vidéké-
nek természeti, táji, kulturális 
értékmegőrzését. A nagyközön-
ség számára hamarosan meg-
nyíló épületben előadóterem, 
büfé, ajándékbolt, információs 
pont biztosítja az idelátogatók 
kiszolgálását – tájékoztatta la-
punkat az ügyvezető. 

 
 
 
 

A hóvirág, ibolya és egyéb tavaszi virágok megje-
lenése mellett a gyümölcsfák duzzadó rügyei, a 
zöldellő búza- és repcetáblák jelzik a tavaszt. 
Utóbbiak sok helyen foltosak, satnyák, hiszen 

hideg, részben hó nélküli telet kaptak. Gyanúsak az almafák ket-
tévágott rügyei is, részleges fagyás látható. Természetesen ezek-
ből azért lehetnek normális virágok is. 
Az elmúlt évről annyit, hogy az csapadékban szegény volt, vi-
szont mindig akkor érkezett meg, mikor éppen kellett. A 2010-es 
év sok esője és belvize emellett sokat tartalékolt, így kedvező 
viszonyok alakultak ki a vegetációban. A tavaszi belvizek is idő-
ben eltűntek.  
Jelentős fagykár és jégkár sem volt, így elmondható, hogy egy jó 
évet zártunk annak ellenére, hogy rekordtermések nem születtek. 
Kellőképpen beszáradt betakarításra a kukorica, az alma növény-
védelmét is meglehetett oldani jó minőségben. Termelvényeink-
nek piaca volt és ami fontos, mindent normális áron lehetett érté-

kesíteni. Ha ez ilyen szinten folytatódna, nem csak az idősebb 
termelők kedvét hozná vissza, az erre a tevékenységre alkalmas 
fiatalokét is. Úgy látom, nagyobb figyelmet kezd kapni a mező-
gazdaság országos szinten is, hisz az elmúlt évben jól teljesítet-
tünk, talán az ágazatok közt a legjobban a magyar gazdaságban. 
 
Az idei kilátásokat korai lenne még latolgatni. Fent említettem a 
jelenlegi kedvezőtlen határképet. Kevés volt az őszi csapadék, 
mely nehéz és költséges őszi szántást eredményezett. Télen sem 
volt elég hó. Mindez száraz talajviszonyokat jósol, de az év ele-
jén vagyunk, alakulhat ez még jól is, különösen akkor, ha a sok-
szor megkerdült pénzügypoli-
tika át nem húzza a számítá-
sainkat. 
 
Mi, minden esetre végezzük a 
dolgunkat. Miért? Mert belénk 
ezt kódolta ez a „talpalatnyi 
föld”, ez van a lelkünkbe beleégetve. 

Eperjesy Ferenc 

Rovatvezető: Eperjesy Ferenc 
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Értesítjük a szülőket, hogy a 
2012/2013-as tanévre az ELSŐ 
OSZTÁLYOS TANULÓK beíra-
tása a közoktatásról szóló 
1993.évi LXXIX. Törvény 6. § (1) 
(2) bekezdése alapján 
Tiszabercel községben a követ-
kező időpontokban történik: 
 
2012. április 16-17. (hétfő-kedd) 

8.00–16.00 óráig 

 

Ezeken a napokon kell beíratni a 
községi iskolába azokat a gyere-
keket, akik az iskolába lépés-
hez szükséges fejlettséget 
elérték, és 2012. május 31-éig a 
6. életévüket betöltik. 
 
A beíratás Hegedüs Zoltán tagin-
tézmény-vezetőnél történik. 
A beíratáshoz a következő okmá-
nyok szükségesek: 
 
a gyermek szülői felügyeletét 
ellátó törvényes képviselő(k) 
személyi igazolványa, lakcím-
kártyája, 
a gyermek születési anyaköny-
vi kivonata, lakcímkártyája, 
óvodai szakvélemény (eredeti). 
 
Ha a szülő, gondviselő beíratási 
kötelezettségét a fent megjelölt 
napokon elmulasztja, ellene sza-
bálysértés miatt feljelentést kell 
tenni. 
 
Részletes felvilágosítást a beíra-
tással és az intézmény pedagógi-
ai programjával kapcsolatban az 
általános iskola igazgatója ad. 

Tiszabercel község óvodájába 
történő előjegyzés a 
2012/2013-as nevelési évre a 
közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. 24. §. Törvény (1)-(5) 
alapján a gyermekek óvodai 
felvétele jelentkezés alapján 
történik. 
A felvétellel kapcsolatos előjegy-
zés Tiszabercel községben a 
következő időpontban történik: 

2012. április 16-17. (hétfő-
kedd)  8.00–16.00 óráig, 

Kérjük azokat a szülőket 
(gondviselőket), akiknek a gyer-
meke a 3. életévét betölti, és 
szeptembertől óvodába kívánják 
járatni, jelezzék felvételi igényü-
ket a községi óvodában. 
Az a gyermek, aki 2012. évben 
az ötödik életévét betölti, 2012. 
szeptember 1. napjától kezdő-
dően óvodai nevelés keretében 
folyó foglalkozáson köteles 
részt venni. 
A jelentkezéskor be kell mutatni: 
a gyermek szülői felügyeletét 
ellátó törvényes képviselő(k) 
személyi igazolványát, lakcím-
kártyáját, 
a gyermek születési anya-
könyvi kivonatát, lakcímkár-
tyáját. 
Az óvodába nem járó gyermek 
szülőjének (gondviselőjének) a 
foglalkozásra történő jelentke-
zést abban az évben kell be-
nyújtania, amelyben gyermeke a 
negyedik életévét betölti. Je-
lentkezéskor a szülőnek nyilat-
koznia kell arról, ha az óvodai 
felvételt gyermeke ötödik életév-
ének elérése előtt kéri. 
 

Dr. Szilágyi Norbert 
Tiszabercel község jegyzője 

Iskolánk tanulói létszáma 176 fő, 
melyből 118 gyermek halmozottan 
hátrányos helyzetű és 31 gyermek 
hátrányos helyzetű. Veszélyezte-
tett tanulóinknak a száma 7 fő.  
A 2010/2011-es tanévben is ki-
emelt figyelmet fordítottunk a hát-
rányos és veszélyeztetett helyzetű 
és problémás tanulókra. A gyer-
mek- és ifjúságvédelem fontos 
részét képezi oktató- nevelő mun-
kánknak. Az iskola feladata első-
sorban az, hogy a problémás gye-
rekek szellemi és mentális fejlődé-
sét biztosítsa. Ehhez nevelőink 
minden segítséget megadnak úgy 
a gyereknek, mint a szülőknek. 
A fent leírt adatokból kitűnik, hogy 
iskolánkban nagy számban van-
nak azok a tanulók, akik egyre 
többször igénylik az odafigyelést, 
egyéni bánásmódot, törődést.  
Az elmúlt tanévben elmondható, 
hogy szinte minden hónapban 
kimentünk a családokhoz, akiknél 
probléma volt a gyerekkel. Leg-
többször a tanulók magatartásával 
volt a legnagyobb gond, de ilyen-
kor jeleztük a szülőknek, ha hiá-
nyosak voltak a felszerelések. 
Nagy gondunk a mai napig, hogy a 
problémás gyerekek szülei nem 
tartják rendszeresen a kapcsolatot 
az iskolával, ezért kénytelenek 
vagyunk kimenni a szülői házhoz 
és ott megtartani a szülői értekez-
letet. Most nagy lehetőséget látok 
a kapcsolattartás erősítésére, 
mivel iskolánkban is elindítottuk az 
IPR programot ,s így negyedéven-
te találkozhatunk a szülőkkel. 
Családlátogatásaink során szem-
revételeztük a tanulók otthoni lakó-
környezetét. Egyre több a rende-
zett porta, lakás, s szívesen bein-
vitáltak bennünket. Ezeken az 
alkalmakon nemcsak a veszélyez-
tetett családokat néztük meg, ha-
nem azokat is, akik iskolánk tanu-
lói. Igyekeztünk ilyenkor a szülőket 
tájékoztatni a gyermekük magatar-
tásáról, tanulmányi munkájáról, s 
azokról a lehetőségekről, szemé-
lyekről, intézményekről, amelyek-
hez problémáikkal fordulhatnak. 
Már sikerült elérnünk, hogy egyre 
több gyereket elvisznek a szülők a 
vizsgálatokra. Ebben nagy segít-
ségünkre volt az önkormányzat, 
amikor a falubuszt rendelkezé-
sünkre bocsájtotta. Ezzel sikerült 
kiküszöbölnünk azt a problémát, 
hogy a pénztelenségre hivatkozva 

nem jelentek meg az adott vizsgá-
latokon. 
Az elmúlt tanévben elég sok eset-
jelző lapot küldtünk a Gyermekjó-
léti Szolgálat felé, de úgy vettük 
észre, hogy érdemes volt.  
A Gyermekjóléti Szolgálattal való 
együttműködés egyre eredménye-
sebb, s ennek hatását mi is ta-
pasztaljuk. Egyre kevesebb a kirí-
vó eset, s itt köszönöm meg azt a 
segítséget, amit eddig tapasztal-
tunk. Mikor jeleztünk az intézmény 
felé, rövid időn belül intézkedtek. 
Jónak tartom az esetkonferenciá-
kat, hisz számunkra más látószög-
ből enged betekinteni az adott 
helyzetbe, életkörülményekbe. 
Igyekszünk állandóan a gyerekek 
között lenni, hogy elejét vegyük a 
legkisebb összetűzéseknek is. 
Élünk a fegyelmezés és a dicséret 
eszközével. 
Együttműködünk a hivatal gyám-
ügyi előadójával, s a legelső jelzés 
után felkeressük a problémás csa-
ládot. Napi kapcsolatban állunk a 
védőnővel is. 
Azon dolgozunk, hogy minden 
segítségre szoruló gyermek a 
látókörünkbe kerüljön, s megkapja 
a szükséges segítséget. 
 
„A társadalom minden erénye és 
nyomorúsága a legkisebb csoport-
ban, a családban összpontosul. A 
biztonság ugyanúgy megtalálható 
benne, mint a folytonos bizonyta-
lanság, az átláthatóság és a ho-
mály, a békesség csakúgy, mint a 
viszály, hasonlóan az emberi ki-
zsákmányolás és az alkotó partne-
ri viszony, az őszinteség és a jel-
lem, az egyenrangú emberek kö-
zössége és a zsarnokság.” 

Huller Gyula 
 
Kerekes Jánosné 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az önkormányzat 
kisbusza csütörtökönként továbbra is elszállítja a 
lakosokat vérvételre /laborvizsgálatra/ Ibrányba. 
A szállítással kapcsolatos igények bejelentését szer-
dán 12:00 óráig lehet megtenni a Polgármesteri 
Hivatalban. 
Akik igénybe szeretnék venni, csütörtök reggel 6:30 
órakor a Polgármesteri Hivatal előtt gyülekezzenek. 
A busz kizárólag mozgáskorlátozottakért és súlyos 
betegekért megy házhoz. 

A leletek nem egyszerre készülnek el, ezért átvétel-
ükről mindenkinek saját magának kell gondoskod-
nia. 



A község és iskolánk ünnepségsorozattal emlé-
kezett Bessenyei Györgyre, halálának évforduló-
ján. A rendezvénysorozat február 20-án, hétfőn 
kezdődött a Bessenyei házi versennyel. A tanu-
lók 3 fős csapatokban vetélkedtek egymással. 
Bessenyei György élete és munkássága volt a 
felkészülés anyaga. Beszámoltak falutörténeti 
ismereteikről, és nyelvtani, nyelvhelyességi fel-
adatokat is megoldottak. A versenyen nagyon 
sok tanuló vett részt, és szép eredményt értek el. 
Íme a győztesek: 
5. osztály: Szilágyi Patrik 

Czipa Tamás 
Jónás Márk 

6. osztály: Kriston Mercédesz 
Májer Dézi 
Blaskó Petra 

7. osztály: Udvari Edit 
Németh Petra 
Nagy István 

8. osztály: Bódi Gizella 
Budai Lajos 
Jónás Miklós 

Február 21-én, kedden tanulóink rajzversenyen 
vettek részt, ahol „A szülőfalu” és a „Bessenyei-
ház” volt a téma. A versenyen igényes, szép 
munkák készültek. A legjobbakat kiállítottuk az 
iskola folyosóján. 
A győztesek: 
6. osztály: Kerekes János 
7/A osztály: Blaskó Anett 
7/B osztály: Petró László 

8. osztály: Jakocska Győző 
Február 23-án, csütörtökön sportversenyt ren-
deztünk a Bessenyei-hét keretében. A kispályás 
labdarúgó-bajnokság a 8. osztály győzelmével 
végződött. 
Szintén csütörtök este a teleházban a Berczeli 
Ifjúsági Kulturális Egyesület szervezésében egy 
ünnepi megemlékezés volt – az általános iskola 
irodalmi szakkörösei elevenítették fel Bessenyei 
életrajzát, munkásságát. Idéztek művei-
ből, s idézték Bessenyei emlékezetét az 
utódok verseiből. 
Az emlékház falán koszorút helyeztek el a 
községi intézmények, civil szervezetek 
képviselői. 
Február 24-én, pénteken 11 órakor isko-
lánkban is rendeztünk ünnepi műsort. Az 
iskola tanulói, dolgozói, meghívott vendé-
gei a Bessenyei-házhoz is elmentek az 
emlékezés koszorúival, virágaival. Délután 
két órakor kezdődött a Rétközi Iskolaszövetség 
hetedikes diákjai számára a Bessenyei nyelvész 
verseny, ahol a csapatok nyelvtani, helyesírási, 
nyelvhelyességi feladatokat oldottak meg. 11 
csapat mérte össze tudását. 
I. helyezést ért el Paszab, II. helyezést Ibrány és 
Kótaj, és III. helyezést Tiszatelek csapata. 
A verseny nagyon jó hangulatban telt el. Gratulá-
lunk a szép eredményekhez a résztvevő 
tanulóknak és a felkészítő tanáraiknak. 
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Mottó: „ Nem a tudásban van a boldogság, 
hanem a tudás megszerzésében.” 

(Adgar Allan Poe) 

A mi 
Rovatvezető: 

Stefánné Kiss Erzsébet 
Tagintézmény-vezető helyettes 

A Bessenyei hét rendezvénysorozat február 20-
án az alsó tagozatos gyerekeknek rajzverseny-
nyel kezdődött. Ebben az évben a „Szülőfalum 
Tiszabercel” elnevezésű versenyen a tiszaberceli 
templomokat jelöltük ki témának. A résztvevők 
nagy örömmel és boldog izgalommal láttak neki 
az alkotásnak. 
Eredmények: 
1. osztály: I. Vedres Zsolt 

II. Bódi Gergő 
III. Hullár Bence 

2. osztály: I. Czipa Brigitta 
II. Kun Tamás 

III. Németh László 
3. osztály: I. Udvari Flóra 

II. Udvari Anna 
III. Novák Edit 

4. osztály: I. Kerekes Bence Attila 
II. Gönczi Gusztáv Dávid 
III. Jónás Szabina 

Február 21-én a RISZ szavalóversenyén vettünk 
részt Paszabon. Itt az előtte egy héttel megren-
dezett háziverseny első helyezettjei képviselték 
az osztályukat és iskolájukat. 
Név szerint: 
1. osztály: Oláh Vanessza Veronika 
2. osztály: Jónás Tifani 
3. osztály: Udvari Anna 
4. osztály: Kerekes Bence Attila 

„Bessenyei György, úgy érzem miénk!” 
/Kökéndy Mária/ 
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2011. tavaszán, a nem szakrend-
szerű oktatás keretében könyvtár-
ismereti órán a költészet világ-
napjára emlékezve, játékos rímfa-
ragással töltöttünk két órát. Előbb 
a szorzótáblára szerkesztettünk 
közösen rímeket, majd a tavasz 
témában szógyűjtés volt a feladat 
önállóan, versenyszerűen. Három 
gyerek szókincse, rímérzéke és 
verselési stílusa kiemelkedett az 
osztályból. Ők gyakori könyvtárlá-
togatók is voltak, s amikor az 
Apáczai Kiadó meghirdetett egy 
országos versenyt, bíztattam 
ezeket a tanulókat, próbálkozza-
nak a versírással. Blaskó Petra 6. 
osztályos tanuló komolyan vette a 

v e r -

senyre való felhívást, és két ver-
set írt: 
A pitypang virága és A kicsi Ben-
ce címmel. 
„A tehetség pont én vagyok” 
pályázat kiírásának feltételeit 
többször is átolvastuk, és elküld-
tük a verseket. Nagy öröm ért 
minket, amikor meghívást kap-
tunk Budapestre, az eredményhir-
detésre. 
A korahajnali kelésen kívül cso-
dálatos volt ez a nap. A meleg, 
szeretetteljes fogadtatás, a gyö-
nyörű díszterem, a tarka tavaszi 
virágokkal feldíszített és ajándé-
kokkal teli színpad, a neves ven-
dégek, a száz felnőtt kísérő mind-
mind a gyerekeket ünnepelte. Ez 
a nap róluk szólt, értük volt! Me-
se- és versíró kategóriákban 
hirdettek eredményt. Mindkét 
témában két korcsoport verseny-
zett. Mivel nagyon sok volt a pá-
lyázó gyerek, ezért a legjobb 25-
öt díjazták. Petra korosztályában 
140 gyerek írt verset, s ezek kö-
zül ő a 8. helyezett lett. 
Nagyon büszkék voltunk, amikor 
a kivetítőn (az Apáczai Kiadó 
Budapesti Központjának díszter-
mében) 10 cm-es betűnagyság-

b a n  o l v a s h a t t u k 
TISZABERCEL nevét, s 

természetesen mellet-
te: a BLASKÓ PET-
RA nevet. A gratulá-
ciók után átvette 
diákunk az emlékla-
pot, és az ajándéko-

kat: táskát, könyvet, 
sapkát, falinaptárt és 
egy 4 GB-os pendrive-

ot. 
A szorgalmas, 
kitűnő tanuló 
kislány ered-
m é n y e s e n 

képviselte isko-
lánkat, településünket. 

 
Gratulálunk! 

                                                                                 
Futkos Béláné 

könyvtáros tanár 

 

 

 

 

 

 

A pitypang virága 

A tavasz első virágai 
közé tartozom. 
A zöld levelek közül 
csalogat, hívogat a meleg 
nap sugara. 
Reggelente csiklandozva 
ébreszti sárga fejecskémet, 
melyet büszkén tartok, 
s a világ felé kíváncsian 
kukucskálok. 
Vajon miért szeretem 
a meleg szellő simogatását? 
Vajon mi ebben a varázslat? 
Mi ez a bizsergető érzés, 
ami nekem oly ismerős 
és ismeretlen mégis? 
Telnek a napok, hetek… 
Észreveszem a változást. 
Szép sárga homlokom 
egyre inkább fehéredik: 
Ez nagyon izgató! 
Könnyűnek érzem magam, 
A szellő simogatása 
olyan csiklandozó! 
Nem tudom miért, 
de repülni volna jó. 
Repülni, szállni…, 
föl a magasba, messze! 
Látni, milyen is a világ 
odafentről nézve… 
S eljött a nap, 
melyet már úgy vártam, 
A szél oly lágyan 
simogatott, hívogatott ‑ 
És én mentem fel a magasba, 
miközben ezer darabra hullottam - 
mégis boldog voltam. 
Egyszer magasan fent, 
máskor lent a földön, 
vagy épp egy fa hegyében, 
olykor egy dombtetőn… 
Aztán eleredt az eső, 
de nekem nincs esernyőm. 
Épp ülök egy sziklatetőn 
és azt várom, 
hogy az eső elálljon ‑ 
eljöjjenek a szelek… 
és újra a magasba röpítsenek! 

Blaskó Petra 

Február 22-én a „Kis nyelvész” ver-
senyre került sor. Az 1. és 2. osztá-
lyosok egyéni, míg a 3. és 4. osztá-
lyosok vegyes életkorú csapatokban 
versenyeztek. A játékos, gondolkod-
tató versenyen igen jól érezték ma-
gukat a gyerekek. 

Eredmények: 
1. osztály: 
I. Bódi Sándor 

II. Oláh Vanessza Veronika, 
III. Bódi Gergő; 

2. osztály: 
I. Vass Lajos 
II. Czipa Brigitta 

III. Jónás Gabriella 
3. és 4. osztály: 
I. Gönczi Gusztáv Dávid, Udvari 
Flóra, Oláh László 
II. helyezést két csapat ért el: 

- Vass Enikő, Horváth Mirjam, 
Vedres Vilmos 

- Kerekes Bence Attila, Udvari 
Anna, Oláh János 

III. Jónás Szabina, Novák Edit, Bu-
dai Gergő Adrián 

A RISZ Kazinczy szépolvasás verse-
nyén Májer Dézi Vivien 6. osztályos 
tanuló 3. helyezést ért el. 
 
Gratulálunk szép eredményéhez! 
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Igen jó hangulatú délutánt tölthetett el az, aki részt vett az alsó tagozato-
sok farsangi bálján február 17-én. A mulatságot a bálkirály és bálkirály-
nő nyitotta meg egy-egy farsangi verssel. A 4. osztályos Gönczi Gusztáv 
Dávid és Jónás Szabina így búcsúzott el az alsó tagozatos farsangi 
mulatságoktól a negyedikesek nevében. Meghívott vendégeink a nagy-
csoportos óvodások voltak, akik a többi gyerekkel együtt megnézték a 
jelmezes felvonulást, majd a tombolahúzásig táncoltak. 
A tombolasorsoláson Fortuna mindenkinek kedvezett, olyan gyerek nem 
volt, aki ajándék nélkül ment volna haza. Természetesen ehhez vett 
tombolát is. A fődíjat, ami egy finom gyümölcstorta volt, Jónás Tifani 
nyerte meg. Ezután az udvaron a Kisze báb elégetésével próbáltuk meg 
elűzni a telet. Végezetül egy meggyes rétessel meguzsonnáztunk, aján-
dék csokoládéval megköszöntük a jelmezesek szereplését. 

Ezúton is külön köszönetet mondunk 
azoknak, akik tombolatárgyak fel-
ajánlásával lehetővé tették a gyere-
kek szórakozását. 

Február 17-én péntek délután került megrendezésre a farsangi bál. A 
mulatságot a bálkirály és a gyönyörű bálkirálynő nyitotta meg. Minden 
osztály jelmezbe bújt. Az 5.a osztály tagjai A brémai muzsikusok című 
mesét adták elő, az 5.b osztályosok bajor tánccal szórakoztatták a kö-
zönséget. A hatodikosok Hupikék törpikékké „változtak”, de Sziamiaú és 
Hókuszpók még itt sem hagyta nyugton szegény törpöket. Ötletes egyé-
ni jelmezeket is láthattunk, volt csontváz, macska, kutya, malacka, vám-
pír, szakács, rocker girl stb. 
A 8.-osok mulatós cigány táncukkal nagyon jó hangulatot teremtettek, 
sokan táncra perdültek és ezzel el is kezdődött a buli. 
A tombolasorsolást izgatottan várta mindenki. Hasznos, érdekes és 
vicces ajándékok találtak gazdára. A szerencsés egy tortát vihetett haza 
fődíjként. 
Végül a termünkbe elfogyasztottuk a sütiket és az üdítőket és mindnyá-
jan egyetértettünk abban, hogy méltó módon búcsúztattuk a telet. 
Nagyon jól éreztük magunkat, sokáig emlékezni fogunk erre a februári 
délutánra. 

 
Májer Dézi és 

Kriston Mercédesz 
6. osztályos tanulók 

 
 
 
 
 
 

 
Az idén is elérkezett a farsang ideje. A farsang napja a mulatozásé, a muzsikáé volt. Feldíszítettük a csoportszobákat szép színes 
dekorációkkal. A jelmezekbe való beöltözés lázas izgalma mindenkit elragadott, és már a nagy nap előtt büszkén sorolták a gyerme-
kek, hogy minek fognak öltözni. Sok szép és ötletes jelmezbe öltözött gyermek szórakozott, majd adta elő a tanult kis műsorát, és 
ropta a táncot. Pihenésként, a megterített asztaloknál a szülőktől kapott finomságokból lehetett falatozni. Másnap a farsang fény-
pontját a tombolasorsolás jelentette, hiszen mindenki ajándékkal tért haza. 
Köszönetet mondunk azoknak a Szülőknek, akik hozzájárulásukkal maradandó élményt nyújtottak, hiszen ez a nap minden gyermek 
számára emlékezetes maradt, és még napok múlva is élményeiket mesélték, ki milyen jelmezben volt. 
Köszönet a Kisebbségi Önkormányzatnak, Görömbei Ferenc alpolgármester úrnak a ropogtatni valóért, az ibrányi Struktúra Kft.-
nek a pogácsáért, s nem utolsó sorban az Önkormányzat vezetőségének a diavetítőért. 
Megelégelve a telet, a hagyományokhoz híven elégettük a kiszebábunkat is, meg is lett az eredménye, hiszen azóta a nap is kisütött. 

Rovatvezető: Tarjányi  Ferencné 



A Területi Irodában a 2012-es évet az 
elmúlt évekhez hasonlóan ÚJÉVI köszön-
téssel indítottuk. Gondozottainkkal együtt 
értékeltük az előző éves munkánkat, be-
szélgettünk az elért eredményekről és 
levontuk a következtetéseket az esetleges 
hibákról is, kitűztük azokat a céljainkat, 
melyeket szeretnénk megvalósítani 2012-
ben is. 
Örömünkre szolgál, hogy egyre többen 
keresnek bennünket, érdeklődnek szolgál-
tatásainkról és veszik azt igénybe, termé-

szetesen továbbra is szeretettel várunk 
minden jelentkezőt. 
Évek munkáját igazolja talán az is, hogy 
egyre nő az önkéntes segítőink száma is, 
így lehetőségünk nyílik foglalkozások 
bővítésére, kulturális programok megvaló-
sítására. Célunk a generációk összefogá-
sa, programjainkkal szeretnénk hozzájá-
rulni – ha csak egy kis időre is, hogy a 
jelenlévők feledjék gondjaikat, bajaikat és 
közösségi életet éljenek. 
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Évek óta hagyomány az intézmények kö-
zötti közös farsangolás, melyen hat intéz-
mény vesz részt. 2011-ben a vándor bo-
szorkányt Paszab község nyerte el, így az 
éves farsang megszervezése az ő felada-
tuk volt. A farsangi ünnepségre február 10-
én került sor, melyen intézményünk 24 
fővel képviseltette magát. 

A vendégeket szépen feldíszített „báli te-
rem”, az ízlésesen megterített asztalnál 
pedig külön üdvözlő kártya fogadta. Tajthy 
Péter Polgármester Úr és Kovácsné Tar 
Ilona köszöntő szavai után, kezdődött az 
intézmények műsora. Két műsorszámmal 
készültünk. Népviseletbe öltözve, három-
ugrós táncot adtunk elő gondozottak és 
gondozónők közösen. Köszönettel tarto-
zunk a Tengertánc Művészeti Iskola Igaz-
gatójának, Huszárszki Lászlónak a koreog-
ráfiáért és a gyönyörű ruhákért. 

A felkészülés ideje alatt sok jókedvű és 
vidám estét töltöttünk el együtt. Megérte! A 
közös munka meghozta az eredményét.  

Köszönjük! 

A másik műsorszám a gondozónők és 
segítők közös tánca volt, melyet külön 
meglepetésnek szántunk. 

A műsorszámok után a vendéglátók finom 
ebéddel kedveskedtek a jelenlévőknek, 
mely csigatészta-leves és töltött káposzta 
volt. Természetesen a farsangi fánk sem 
hiányzott. Mindezt közös tánc, tombolasor-
solás is követte. A nap végén kellemesen 
elfáradva, de sok szép élménnyel tértünk 
haza. 

Részt vettünk a Bessenyei György halálá-
nak 201. évfordulója alkal-
mából a Berceli Ifjúsági 

Kulturális Egyesület 
által szervezett em-
lékműsoron. Koszo-
rút helyeztünk el az 
emlékfalnál. 

Rovatvezető: Andrikó Istvánné 

Hozzávalók: 2 közepes fej édeskáposzta, 50 dkg 
kukoricadara, 1 kg darált sertéshús (kövérebb húst 
válasszunk, és aki kedveli a füstölt húst, akkor ¼ 
része lehet füstölt hús pl. tarja), 3 dl olaj, 2 fej vö-

röshagyma, 4-5 gerezd fokhagyma, kevés delikát, ízlés szerint őrölt 
bors, pirospaprika, piros arany, darált paprika, só, 2 kis doboz sűrí-
tett paradicsom 

A káposztákat kicsumázzuk és enyhén sós vízzel leforrázzuk, majd 
levelekre szedjük, és az ereket kivágjuk. Ha túl nagyok a levelek, kiseb-
bekre szedjük. A kukoricadarát többször átmossuk, leszűrjük róla a 
vizet. 

A vöröshagymát lereszeljük és kevés olajon megdinszteljük. A hagymás 
alapot az átmosott tengeri kására öntjük, hozzáadjuk a húst, a kipréselt 
fokhagymát, a darált paprikát és a fűszereket. Jól átgyúrjuk a húsos 

masszát, megkóstoljuk, és ha szükséges, tovább ízesítjük. 

Az elkészített tölteléket begöngyöljük a káposztalevelekbe, és a végein 
a káposztákat gondosan behajtjuk, benyomkodjuk. Egy fazék alját be-
fedjük a kimaradt csíkokra vágott káposztával, majd több körben a meg-
töltött káposztákat beletesszük. Ezután fel-
öntjük forró vízzel, úgy, hogy ellepje 
és ráöntjük a sűrített paradicsomot. 
Kb. egy órán keresztül lassú 
tűzön főzzük. 

Jó étvágyat kívánok! 

A receptet Balázsi Sándorné 
küldte be. 

Kukoricadarával töltött káposzta 



Idén február elején a tél 
megtöbbszörözte erejét, 
fagyos fuvallatában nagy 

feladat volt melegen tartani otthonainkat. Nem is csoda, hogy minél 
előbb szerettünk volna elbúcsúzni hideg évszakunktól. A hagyományo-
san megrendezésre kerülő farsangi mulatságunkra nagy odaadással 
készülődtek egyesületünk tagjai. Február 17-én az óvoda ebédlőjét 
feldíszítettük, aztán kezdődhetett a mókázás. Elnökünk, Zsíros Antalné 
felelevenítette régmúlt korok farsangi szokásait és a fánk vicces legen-

dáját. Jól figyeltünk szavaira, így a kvízjáték során minden nyeremény 
gazdára talált. 
Bíró Pálné és Natkó László verseket hoztak nekünk, Száraz Lászlóné 
vezetésével pedig több tagunk igazi meglepetéssel készülődött. Bevo-
nultak a seprűs boszorkák, majd kán-kán szoknyában gyors ütemű ze-
nére ropták a táncot. Hatalmas sikerű produkciójuk megalapozta össze-
jövetelünk jó hangulatát. A farsang elképzelhetetlen eszem-iszom nél-
kül. A szokásokhoz híven ízletes töltött káposztát fogyasztottunk, majd 
édességként fánk és sütemény került az asztalra. Farkas Antal nótákat 
énekelt, majd egyre többen bekapcsolódtak a nótázásba, ezután vidá-
man beszélgettünk. A száz éves bácsi ismét beköszöntött hozzánk. Így 
búcsúztattuk a telet. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni egyesületi tagjaink munkáját. Köszö-
net a fánksütőknek, a káposztatöltésben segítőknek, táncosainknak, 
akik szorgalmasan gyakorolták hétről-hétre a táncot. 
Köszönet az óvoda konyhájában dolgozóknak, valamint a rendezvény 
sikerességéért fáradozóknak.                                 /Az Egyesület Tagjai/ 

Rovatvezető:   Zsíros Antalné egyesületi elnök 

2012. januári gyűlésünk beszámoló taggyűlés volt. Zsíros 
Antalné, elnökünk beszámolt, és értékelte a 2011-es évet; 

a gazdasági felelős, Farkas Istvánné pedig pénzügyi helyzetünket. Az 
egyesület tagjai el is fogadták. Javaslatot tettünk a 2012-es év program-
jára, fontosabb feladatainkra. 
Ezután megemlékeztünk a Magyar Kultúra napjáról, a Himnusz szüle-
tésnapjáról. A kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823. január 22-
én fejezte be művét Szatmárcsekén. 1989 óta programok sokaságával 

ünneplik meg országszerte. Aztán mély megrendüléssel 
emlékeztünk a doni csatára, amely 69 éve, 1943. január 
12-én kezdődött. Hagyományosan, minden évben ko-
szorúzunk a Hősök Emlékművénél. 
Február 23-án Bessenyei Györgyre emlékeztünk a 
Teleházban. Az általános iskolások tartalmas műsorral 
készültek, majd az intézményekkel és civil szervezetek-
kel együtt koszorúztunk. 
Szeretnénk köszönetet mondani támogatóinknak, patronálóinknak, akik 
2011-ben, de már 2012-ben akár pénzügyi hozzájárulással, szervezés-
sel, munkával segítettek bennünket, hozzájárultak rendezvényeink sike-
reihez. 
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Március 7-én a Teleházban nőnapi 
ünnepségre gyülekeztünk, csodá-
lattal álltunk meg a Juhász 
Ferencné Piroska által készített 
varázslatos nagy váza mellett, 
melyben virágzó aranyeső és bar-
kaágak hirdették, hogy itt a tavasz. 
Szántó Zsolt polgármester úr kö-

szöntője után 
Eperjesy Ferenc 
gyönyörű és szel-

lemes idézetekkel, Petró Béla és 
Natkó László versekkel ajándéko-
zott meg bennünket. Rendhagyóan 
nő tagjaink is bekapcsolódtak az 
ünnepi műsorba, Petróné Minczér 
Erzsébet a nők rendkívül sokrétű 
munkájáról olvasott fel egy novel-
lát, Hullár Lászlóné pedig saját 

versét mondta el. Farkas Antal 
szép nótacsokrot adott elő. Gyö-
nyörű virágokat kaptunk az Önkor-
mányzattól, amit ezúton is köszö-
nünk. A virágosztás tovább folyta-
tódott, hiszen most köszöntöttük az 
év első felében névnapjukat ün-
neplőket is. Finom szendvicsek és 
ízletes sütemények kerültek az 
asztalra, és derűs beszélgetések 
folytak. Ünnepségünk különleges 

hangulatát az elhangzott idézetek-
ből kettőt kiragadva szeretnénk 
átadni. 
 
„Tiszteld a nőket, ők szövik és 
fonják földi sorsunkban a mennyei 
rózsát.” /Schiller/ 
 
„A nők tudnak látni anélkül, hogy 
odanéznének.” /Jókai Mór/ 
 

 

Szeretettel gratulálunk nyugdíjas egyesületünk 
vezetőjének, Zsíros Antalnénak, hogy a megyei 
tisztújításon /2012. február 28-án/ ismét a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyugdíjasok Szö-
vetségének alelnökévé választották. Munkájához 
erőt, egészséget és sikert kívánunk. 
A Tiszaberceli Nyugdíjasok Egyesületének tagjai 

Volom Miklósné 
Tiszabercel, Fő u. 27. szám 

alatti lakos 
2012. március 11-én ünnepelte 

90. születésnapját. 

Sebők Lajosné 
Tiszabercel, Zrínyi u. 7. szám 

alatti lakos 
2012. február 10-én ünnepelte 

90. születésnapját. 

K ö s z ö n e t e t mon-
dunk mindazoknak, akik 
tavaly adójuk 1% -át 
egyesületünknek ajánlot-
ták fel. Kérjük, ebben az 
évben is gondoljanak 
egyesületünkre, amikor 
adójuk 1%-áról döntenek. 



Az idén január 21-én hetedik alkalommal került megrendezésre a már 
hagyományosnak mondható tűzoltóbál. Vegyes érzelmekkel vártuk a 
jótékonysági céllal tervezett bált, mert a település lakóit ismerve el-
mondhatjuk, hogy az egyesületünkkel együtt a lét a tét. 
Ennek ellenére egy nagyon jól sikerült rendezvényt tudhatunk magunk 
mögött. Akik jelenlétükkel megtisztelték bálunkat, garantáltan jól mulat-
tak, akik nem jöttek el, sajnálhatják. 
Az előző bálokhoz hasonlóan mindenki hozta a formáját. Volt ott min-
den: nagyon finom vacsora este és éjfélkor, hangulatos zene, óránként 
találtak gazdára az értékes ajándékok, üres kézzel talán senki nem 
távozott. 
Az est fénypontja volt, „Aki az X faktorból kimaradt” itt bemutatkozhatott. 
Asztaltársaságok vetélkedtek egymással nótaéneklésben, s megállapí-
tottuk, hogy igen értékes és tehetséges emberek élnek településünkön. 
Meglepetést okozott a három tenor (Szántó András, Garai Zoltán, Natkó 
László) a háttértáncosokkal, igaz, hogy az Eurovíziós dalfesztiválra még 
nem érettek, de ha tovább gyakorolnak, talán. 
Az alkalmi mentorok (zsűri) igencsak értették a dolgukat, keményen 
értékeltek és pontoztak, nem rejtették véka alá a véleményüket. A ver-
seny döntetlen lett, mindenki továbbjutott, következő selejtező jövőre. 
Egyesületünk vezetősége megköszöni mindenkinek a sok tombola fel-
ajánlást, a jótékonysági jegyek árusítóinak és vásárlóinak a segítségét. 

Nagy tiszteletet érdemelnek a sütemé-
nyeket készítő családok, s azok, akik a 
helyet adták és a vacsoráról gondos-
kodtak. Köszönjük mindenkinek a tá-
mogatását, munkáját, hogy hozzájárul-
tak a sikerhez. 
Az egyesület kasszáját gyarapító forin-
tokat igyekszünk az éves tűz és va-
gyonvédelmi feladataink megvalósítá-
sára fordítani. 
Itt köszönjük meg azoknak a támoga-
tását, akik az elmúlt évben adójuk 1% -
át egyesületünknek ajánlották fel. A 
befolyt összegből az elmúlt évi belvíz-
szivattyúzáskor tönkre ment tűzoltó 
tömlőinket pótoltuk, hiszen e nélkül 
egyesületünk nem 
működhet. 
 Ezúton kérünk tisz-
telettel mindenkit, aki 
teheti, ez évben is 
támogassa adója 1 
%-val egyesületün-
ket. Adószámunk:  
18811166-1-15. 

ÖTE vezetősége. 
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Február 18-án immár 12. alkalommal rendeztünk Ulti-versenyt 
Tiszabercelen. A helyszín ismét a Tiszagyöngye  Étterem  kultúrháza 
volt. A valamikori Mikulás-napi Sportnap négy résztvevős 
ultiversenyéből  mára közel száz ultizni szerető versenyévé nőtte ki 
magát  e rendezvény. Szomorú aktualitása a napnak, hogy a verseny 
elindítójára már évek óta egyperces néma felállással és temetői koszo-
rúzással emlékeznek a játékosok. 
Pedig a 12 éve tartó versenysorozat sok öröm forrása is volt: 
- eddig öt alkalommal berceli versenyző vihette haza és őrizhette egy 

évig  a vándorserleget: Varga Ferenc kétszer, Gönczi Sándor bácsi, 
Tóth Gyula és ifj. Hajnal András 

- egyik versenyünkön alakítottuk meg a máig is működő Magyar 
Ultiszövetséget 

- sok itt szereplő versenyző ma már a Nemzeti Ultibajnokság résztvevő-
je is. 

A verseny most is a nevezésekkel kezdődött. A környékről, valamint 
Debrecenből, Nyíregyházáról, Kisvárdáról 84 játékos regisztrálta magát, 

de volt, aki Egercsehiből autózott idáig az ideá-
lisnak cseppet sem mondható időjárási körül-
mények és útviszonyok között. 

Az  ismert szabályok alkalmazásával, nyolc 
forduló után alakult ki az  A; B; C 

csoportok első helyezettjeiből a 
döntő összecsapást vívó játéko-
sok köre. A szerencse, a tudás és 
a jó lapjárás együttállása az idén 
Keksz Kálmán debreceni játé-
kosnak kedvezett, ő lett az első 
helyezett, aki a győzelem örö-
mével, egy kupával és 12 000 
Ft-tal gazdagabban térhetett 

haza. Egy évig ő őrizheti 
a Máté és Társai Bt által 
alapított vándorserleget.  
Második lett Szalai Antal 
kisvárdai, harmadik pedig 
Gulyás István nyíregyhá-
zi versenyző. A legjobb 
tiszaberceli Oláh László, 
aki a Szántó Zsolt polgár-
mester úr által felajánlott 
különdíj nyertese lett. 
Még egy különdíj volt, a 
legidősebb játékos, a 84 éves Csábi Mihály nagyhalászi ultis kapta. 
Minden díjazottnak ezúton is gratulálunk.  
Az egész napos verseny jó hangulatban, jó körülmények között zajlott.  
A Vass Tamás irányította számítógépes versenypárosítás jól működött, 
az ultis-feleségek által megkent zsíros kenyerek rendesen fogytak, a 
Petróczi István és Vojnár László által felajánlott tolcsvai borkülönleges-
ségek osztatlan sikert arattak. A feltálalt ebéddel mindenki elégedett 
volt. Egy-egy verseny sok ember munkájának az eredménye. Mindenki-
nek köszönjük a fáradozását. Köszönjük a támogatást, az adományokat 
Görömbei Vilmos, Humicskó József, Görömbei Ferenc, Eperjesy Fe-
renc, Kovács János, Polyák Lajosné, Szabó Zoltán, Veres László,  
Szántó Zsolt, a Nagyhalászi Ulti-klub,  Kerecseny János, Petróczi Ist-
ván, Vojnár László szponzoroknak, a paszabi és a berceli önkormány-
zatnak. 
Ez a rendezvény is azt mutatja, hogy összefogással sikeresek tudunk 
lenni. Ultis barátaink Tiszabercel jó hírét viszik, és remélem, jövőre is-
mét találkozunk az emlékversenyen. 
 

Száraz László, a Szabadidő Egyesület elnöke 
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Presbitereink 

Karácsony: dec. 23-án kántálni voltunk ifiseinkkel a presbitereinknél. 
Szenteste szépen szerepeltek és betlehemeztek a hittanosok és a 
konfirmandusok. A lelkészgyerekek és refis diákunk is szolgáltak. Még-
is, ezeken túl, nekem a legszebb karácsonyi pillanat az volt, amikor az 
újonnan megválasztott és jelenlegi presbitereink az Úrasztala körül csil-
lagszóróval álltak, jelezve, hogy Ők gyülekezetünknek hivatalos fényei. 
Köszönjük az eddigi presbitereink szép munkáját és a megérdemelten 
bekerülteknek az odaszánását! Szilvási Olívia meghitt hangulatú, szép 
keresztelése is gazdagította karácsonyi ünneplésünket. 
Óév: a száraz statisztika nyelvén szólva – 2011-ben volt 6 keresztelés, 
konfirmáció nem volt, 4 esketés templomunkban, egyszer 25. házassági 
évforduló megünneplése, 60 alkalommal szólalt meg temetés vagy em-
lékezés miatt harangunk, volt 23 temetés, 158 igei alkalom volt 
(istentisztelet, bibliaóra, ifjúsági óra, virrasztolás templomban), 435-en 
fizettek EFJ-ot, Isten dicsőségére 39-en adakoztak, 14-en adtak úrva-
csorai befizetést. Nagyszerű bálunk volt, fogadtunk legátusokat, gyűjtöt-
tünk perselyt (Magdaléneumnak, egyházmegyének, Bibliatársulatnak, 
Ref. Egyháznak), Szeretethídban dolgoztunk, Baktalórántházán Tria-
nonra emlékeztünk és ifisekkel sportoltunk, 5 napos gyerekheteztünk, 
Sárospatakon biciklitúráztunk, Újfehértón Konfirmandus Nap-oztunk, 
Körtvélyfája (Erdély) gyülekezetével ünnepeltük okt. 23-át, szeptember 
óta minden vasárnap kántorizál tiszteletes asszony, istentiszteleteink 
felvételei elkérhetőek, mert egész évben diktafonra lettek véve. 
Totó: minden hónap közepén az előző hónap istentiszteleti, egyházi 
eseményeiből válogatunk. Egyik legérdekesebb eddigi kérdés: hány nap 
alatt teremtette Isten a világot? (7, mivel a nyugalom napja szorosan 
hozzátartozik!) 
Facebook: gyülekezetünk aktualitásai és közös eseményeink fotói a 
lelkész (Szilágyi Sándor) fiókjában megtalálhatóak. 
Ökumenikus Imaest: január 18-án este a katolikus templomban ünne-
peltük azt, ami közös bennünk. Örömteli volt a katolikus vendéglátók 
kedves szeretete mellett, hogy a Szakiskola 20 diákja, nevelői is eljöt-
tek! 
Egyházfenntartás: a 4. éve ugyanakkora ajánlott összegért (2500.- Ft), 
amit a 18. évet betöltött reformátusoknak illik fizetni, a presbitereink 
minden évben felkeresik a gyülekezetünkhöz tartozókat. Szívesen be-
szélgetnek az egyházi ügyekről, és nyugta ellenében elhozzák az egy-
házfenntartási járulékot (rövidítve: EFJ). Be is lehet vinni hozzájuk az 
összeget, de rokon, ismerős presbiternek is odaadható, vagy bizton 
mondhatom, Németh Gábornak és Sánta Mihálynak minden utcáról 
odaadható! Gyülekezetünk CSAK 3+1 bevételi forrásból (EFJ, persely, 
Isten dicsőségére adományok + esetleges pályázatok) fizeti ki a számlá-
kat, tartja rendben épületeinket, láttatja el a szolgálatokat. 2012-től kö-
vetkező presbiterek szedik az EFJ-ot utcáinkban: 
Berencsi Mihályné, Tarjányi István – Szabadság u. ; 
Korpai Miklós – Rákóczi; 
Ács Mihályné – Tisza, Bessenyei; 
Kulcsár Ildikó – Zrínyi; 
Hegedűs Béláné, Görömbei Lajos – Kossuth; 
Farkas Antalné, Hajnal András – Fő út Teleházig; 
Márky Károly, Nagy István – Fő út Teleháztól kifelé; 
Kerekes Jánosné Kun Zsuzsanna, Görömbei Ferenc – Vásártér; 
Németh Gábor – Táncsics, Bercsényi, Dózsa, Gábor Á.; 
Korpás Sándor – Esze T., Kinizsi; 
Sánta Mihály – Rózsa u. 
Temetés: ha nincs a 2.500.- Ft befizetve, Presbitériumunk határozatai 
szerint, temetésnél adódik egy nagyobb összeg (ami még mindig inkább 
méltányos és nem igazságos mértékű!). 

 
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy (1) a lelkész, hogy segítse a gyüle-
kezetet és a gyászolókat lemondott a stóláról, de voltak családok, akik 
ennek ellenére mégis adtak stólát; (2) Szántó András kántor úr soha 
nem fogadott el pénzt, és minden temetésnél ugyanolyan méltósággal 
segítette a szolgálatokat; (3) presbitereink, gondnok úr és az éneklő 
gyülekezeti tagok nélkül nem lehetne ilyen méltóságteljes a temetői 
szolgálatunk! 
Doni megemlékezés: január 
22-én gyűltünk össze isten-
tiszteletre, és azt követően 
megkoszorúztuk a Hősi Em-
lékművet. 
Esperes Úrnál jártunk: 
március 1-jén, örült, hogy 
ismerős presbiterekkel talál-
kozhat, hiszen, ha teheti 
gyülekezetünk nagyobb ese-
ményein jelen van. Tudja, 
gyülekezetünk aktív, és élni akar. De lehet több tekintetben is még nö-
vekedni. Az egyházfenntartás, a lp-i fizetés és az adományok mértéke 
több is lehetne; a templomba járásnál egy presbiter esetében a havi 
egyszeri templomba járás semmi; Megoldásként látja, hogy sokkal aktí-
vabban lehetne a gyülekezetben szolgálni, hogy mindenben növekedés 
legyen tapasztalható. Ennek létrehívói a presbiterek. – És persze a 
lelkésznek is jobban lehetne ismernie gyülekezetét, és kitalálhatná gyü-
lekezeti szolgálatunk új útjait is – tettem én is magamban hozzá. 
Húsvéti alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!  

Virágvasárnap – ápr.1. ¾ 11-től várhatóan gyermekműsorral és kamara-
kórus koncerttel megtartott istentisztelet. Nagyhét – ápr. 2-6, hétfőtől 
péntekig a nagyharang 5 perces szava. Szerda, csütörtök - 18:00 órától 
bibliaóra. Nagypéntek – ¾ 11-től istentisztelet, 18:00 óra passiós isten-
tisztelet. Húsvétvasárnap – ¾ 11 úrvacsorás istentisztelet, 18:00 d.u. 
istentisztelet várhatóan legátus szolgálatával, esetleg kereszteléssel. 
Húsvéthétfő – ¾ 11-től istentisztelet várhatóan legátus szolgálatával, 
esetleg kereszteléssel. Kedd – ápr. 10. betegúrvacsora. 
 

Szilágyi Sándor, ref. lelkész 

Református gyászis-
tentisztelet: 

0.- Ft Visszamenőleg 
10 év 

Sírhely ára: 0.- Ft Visszamenőleg 
10 év 

Harang díja: 300.- Ft/
harangszó 

1000.- Ft/
harangszó 

Isten dicsőségére: Adható Adható 

Lelkészi stóla: Nincs Nincs 
Temetői kántor díja: Nincs Nincs 

 EJF-ot fizető NEM fizető 

Karácsony az Úrasztala körül 
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„Akié a Fiú,  azé az élet!”  
 

– állt azon a 180 báli meghívón, amit 
küldtünk azoknak, akikkel szerettünk volna 
együtt ünnepelni 2012-ben. 7. Keresztyén 
Bálunk idején sem egyszerű ennek az Igé-
nek a mondanivalója. Hiszen, kié Jézus? 
Jézus még életünkben „kell”-het? Sőt, egye-
nesen csak azé az élet, aki hisz Jézusban? 
Ezek a kérdések is felmerülhetnek, meg még 
néhány az életről és tulajdonainkról. Mert 
sok mindenünk van (amiről nagyszüleink 
még álmodni sem mertek volna), de sok 
mindenünk nincs (ami szerintünk nekünk is 
járna). Előfordul, hogy amink van, azt alig 
becsüljük, ami pedig a másoké, azt gyakran 
irigyeljük. Sőt olyan is van, hogy ami ingyen 
van, addig nem becsüljük, míg el nem ve-
szítjük… hiszen az életünket és Jézus öröm-
hírét szintén ingyen kapjuk. 

Eszembe jut a Bibliaolvasó Kalauz na-
pokban olvasott ószövetségi igeszakasza 
(2Móz 7,23-24). Az első csapás után a fáraó 
„nem vette szívére” a dolgot, míg a szomjazó 
egyiptomiak elkezdenek talajvizes árkokat 
ásni a vérré vált Nílus mellett. A magára 
hagyott, a maga kínszenvedéseivel a maga 
erejéből boldogulni akarók vannak előttünk – 
ott, közvetlenül a nagy lehetőség mellett. 
Nem vagyunk mi is így? Nagy, ingyenes 
lehetőség, amit csak az elvesztéskor be-
csülünk, de előtte mindent (időt, pénzt) 
másra, saját félmegoldásokra pazarolunk… 
Mennyivel könnyebb (és olcsóbb) lenne a 
Mindenható Isten felé közeledni! Tudom, 
ehhez az első lépés a legnehezebb. Mert az 
első lépéshez megelőlegezett bizalom, hogy 
ne „mondjam” szeretet kell az Isten és Fia, 
és a Miattuk élő gyülekezetek, gyülekeze-
tünk felé. 

Az a fajta szeretet, amivel Isten na-
gyobb dicsőségére, és nem csupán embe-
rek tetszésére akarunk szolgálni. Pl. a bál-
ban. Mert ezzel, az egyházat előbbre segítő 
lelkesedéssel és szeretettel: 

- árulják a presbiterek és a boltok a jóté-
konysági jegyeket, 

- ajánlják fel a jótékonysági jegyek nye-
reményeit, 

- vásárolják a jótékonysági jegyet, jegye-
ket, 

- adnak a bál miatt Isten dicsőségére, 
- sütik az asszonyok a finomabbnál fino-

mabb süteményeket, 
- jön a „Hangulat” -os magas színvonalú 

zenekar, 
- kapunk nagytermet, fenséges ízeket, 

egyedi díszítést, 
- szerepelnek a gyülekezeti ifisek és 

most, 2012-ben az idősebbek, 
- ajánlják fel vacsorára a disznókat, 
- rendezik a jó hangulatú, felejthetetlen 

disznótort, 
- hoznak nagyszerű tombolaajándékokat, 
- 2012-ben licitáltak a szerepléshez 

szükséges díszlet-képekre, 
- és jönnek közénk. 
Majd’ 200 fő jut eszembe az előző felso-

rolásban, csak a bálozók közül pl. 
élszervező presbiterünk vendégei közt az 
ukrán konzult, az országgyűlési képviselőt, a 
polgármestereket, aztán a lelkészeket, az 
igazgatókat, a tanárokat, a mindenben részt 
vállaló presbitereinket, a visszajáróan meg-
bízható bálozókat, az újabb bálozókat és a 
gyönyörűen csárdásozókat. De ide tartoznak 
mindazok, akik gyülekezeti tagként, katoli-
kusként, falubeliként valamilyen formában 
segítettek. Színesítette esténket, hogy az 
eddigi bálok képeiből összeállítást láthat-
tunk. Eddig, szinte mindig, név szerint is 
megjelentek ők e lapokon, és kaptak köszö-
nőlevelet. Most is megérdemelnék. De min-
dig félek, nehogy 1 valaki kimaradjon. Mert 
annál rosszabb nincs. És nem csak emberi 
büszkeség miatt, hanem, mert Jézusnál 
tényleg a „legkisebb is számít”: „Bizony, 
mondom néktek, amikor nem tettétek meg 
ezeket eggyel a legkisebbek közül, velem 
nem tettétek meg.” (Mt 25,45) 

És ezért a köszönet újságbeli felsorolása 
helyett a „Református közügyeinkről” 
újabb cikket írok. Visszatérve, eddigi báljaink 
kézzelfogható eredménnyel zárultak: temp-
lom előtti térkövezés (265 e), a régi parókia 
belső és külső felújítása (450e és 1,1M), az 
új parókia belső felújítása és szigetelése 
(331e és 1,3M), a református temető világí-
tása és kerítése (434e). Báljaink alapozzák 
meg munkáinkat, és a gyülekezet templom-
ba járó tagjai még egyszer akkora összeget 
hozzátesznek. 

Megköszönve, így név nélkül, mindenki-
nek a báli munkákat, felajánlásokat, úgy 
dolgozunk a Presbitériummal, hogy a báli 
végeredmény újra látható legyen! 
(Felvetődött eddig: a templom előtti és körüli 
kerítés, a gázszámla csökkentése, a közös-
ségi WC megközelíthetősége, udvari játszó-
tér, a templom melletti parkolóhely aszfaltos 
kialakítása.) 

De addig is, akár szerdán, vagy vasár-
nap, vagy koncertek, ünnepek alkalmával, 
kérem, őszinte és nagy szeretettel, egy min-

denkinek szóló NAGY meghívót átadva, 
hogy jöjjenek el, nézzék meg, mire jutunk 
ebben az évben! Még életünkben adjunk időt 
Jézusnak, hogy Ő még hasznosabb időt 
adhasson nekünk – „már itt, s majd túl ez 
életen”! 

 
Szilágyi Sándor, ref. lelkész  



Évről évre egyre nehezebb feladat elhelyezni a nagy mennyiségű hulla-
dékot, s az egészséget nem veszélyeztető, korszerű lerakók kiépítése 
igen sok pénzbe kerül. Mindez azt jelenti, hogy a jövőben is drága lesz a 
szemételszállítás, az állami támogatás egyre csökken, az önkormány-
zatok sem tudják tovább átvállalni a költségeket, és mindezt már ebben 
az évben saját pénztárcánkon fogjuk tapasztalni. 
A szelektív hulladékgyűjtés a környezetvédelem fontos része, hiszen 
lehetőséget ad arra, hogy mi is tegyünk valamit környezetünk megóvá-
sáért. Ám e nemes célon felül alternatívát kínál a szemétdíj csökkenté-
sére is. 
A városokban a társasházak jó példával járnak ebben elől, lakóik közö-
sen eldöntötték, hogy a szelektív gyűjtéssel nagy mértékben csökkentik 
azt a szemétmennyiséget, amiért fizetniük kell. Elhatározásukat tett 
követte: szorgalmasan válogatják külön a szelektív hulladékot, így ezzel 
a hagyományos kukákba kerülő szemét mennyiségét lényegesen mér-
séklik. 
Községünk lakói is élhetnének ezzel a lehetőséggel, hiszen a szelektív 
hulladékgyűjtés díjmentes. Ha minél több lakos a háztartásában képző-
dött hulladékokból az újrahasznosíthatókat a rendelkezésre bocsátott 
műanyag zsákokba gyűjtené, akkor jelentősen csökkenne a községünk-
ből elszállítandó szemét összmennyisége, és ez hatással lenne a követ-
kező évi szemétdíjra. 
Reméljük sokan megfontolják mindezeket, és minél több tiszaberceli 
lakos bekapcsolódik a szelektív hulladékgyűjtésbe, a „közös spórolás-
ba”. Ha ez sikeresen megvalósulna, a következő évben mindenkinek 
csökkenhetne a szemétdíja. 
Akik nem rendelkeznek sárga vagy kék hulladékgyűjtő zsákokkal, a 
gyűjtési napokon műanyag zsákban vagy nylon táskában is kitehetik a 
szelektív hulladékot, amiért cserébe az elszállításkor a Nyír-Flop Kft. 
szelektív hulladékgyűjtő zsákot fog adni. 
Kérjük, a szelektív hulladékgyűjtés folyamán felmerülő problémákat 
jelezzék az önkormányzat felé! 
TISZABERCEL SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSI IDŐPONTJAI 
2012. ÁPRILIS 01-TŐL: 

április 4.; május 9.; június 6.; július 4.; augusztus 8.;szeptember 5. 
október 3.; november 7.; december 5. 
TUDNIVALÓK A HÁZHOZMENŐ SZELEKTÍV GYŰJTÉSRŐL 

Mi kerülhet a sárga és a kék zsákba? 

A sárga zsákba kerülhet: 
- ásványvizes, üdítőitalos PET palack (kupakkal, címkével) 
- háztartásban előforduló tiszta fólia (szatyrok, tasakok, csoma-

goló fóliák, stb.) 
- kozmetikai- és tisztítószeres 
flakonok (pl.: samponos, hab- 
fürdős, mosószeres, öblítő sze-
res flakonok) 
Kérjük, ne tegyen a sárga 
zsákba: 
- tejes, joghurtos margarinos 
poharakat, dobozokat 
- zsíros, olajos, élelmiszerrel 
vagy háztartási vegyi anyaggal 
szennyezett flakonokat 
- hungarocellt 
- eldobható, műanyag evőeszközöket, poharakat és tányérokat 
A kék zsákba kerülhet: 
- újságpapír 
- kartondobozok összehajtva 
- tiszta csomagolópapírok 
- szórólapok és reklámkiad-
ványok 
- papír tojástartó 
Kérjük, ne tegyen a kék zsák-
ba: 
- élelmiszer maradványokat és 
egyéb  szennyeződéseket tartal-
mazó papírokat 
- használt egészségügyi papíro-
kat (használt papír zsebkendőt, 
szalvétát, pelenkát) 
- kisebb papírdarabkákat 
Egyik zsákba sem tehetők az 
alábbi hulladékok: 
- különböző textildarabok 
- konyhai szerves hulladékok 
(teafilter, lehámozott héjak, gyü-
mölcs-, zöldség-, bármilyen étel-
maradék stb.) 

2012. január-március Berczeli 
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 Civilek 

Ne dobja a közösbe, ha Tiszabercelnek adhatja! 
Az adó 1%-ának gyűjtésére jogosult tiszaberceli 

civil szervezetek: 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
Adószám:18811166-1-15 
Modellező Klub 
Adószám: 19207463-1-15 

Polgárőr Egyesület 
Adószám: 18812459-1-15 
Tiszamenti Lovasklub 
Adószám: 18804146-1-15 

Reményt Adó Egyesület 
Adószám: 18819511-1-15 
Tiszaberceli Nyugdíjasok Egyesülete 
Adószám: 18801590-1-15 

Híd a Jövőbe Egyesület 
Adószám: 18812356-1-15 
Berczeli Ifjúsági Kulturális Egyesület 
Adószám: 18814884-1-15 

Esélyek Útja Egyesület 
Adószám: 18815232-1-15 
Szabadidő Egyesület 
Adószám: 18815263-1-15 

Az önkormányzat tulajdonában 
lévő Skoda Felicia személygép-
kocsi eladó. Irányár: 150.000 Ft 
Érdeklődni a Polgármesteri 
Hivatalban lehet. 


