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Körötte fák, mint néma őrség 
a térre sűrű hó szitál, 
szilárd talapzaton, s rajt’ fölénk 
magasodva, Bessenyei szobra áll.

Kemény és hősi harcot vívott,
hogy a magyar nyelv felemelkedjen,
törekvéseit, munkáját, nemzete
évszázadok múltán se feledje.

Hamuszürkévé vált a menny,
a park mögött a Nap lement,
jön-megy az évek sora, s
a szobor áll… mereng.

Csendes este kihalt a hely,
fönt ezernyi csillag mosolyog,
Bessenyei nagysága fölénk
magasodva, ősidők óta ragyog.

Községünk szülöttére, Bessenyei Györgyre emlékeztünk 
halálának 202. évfordulója alkalmából

Tudjuk, hogy az irodalom-
történet néhány nagy írónk 
és költőnk szülőházát, 
sajnos még a szülőváros-
át is vitatja. A kételkedő 

szemlélet Tiszabercelen is 
föltűnik.
1977-ben, midőn az Orszá-
gos Műemléki Felügyelőség 
megbízásából Erdész Sándor, 

muzeológus Tiszabercel telepü-
lésszerkezeti és népi műemléki vizsgálatát végezte, többen is említést 
tettek a Kossuth utca 50. szám alatti, egyébként is az Emlékházhoz kö-
zeli paraszti lakóházról, mint Bessenyei György szülőházáról. /A legenda 
szerint a nagy író itt született, mert a Bessenyei kúria még nem épült 
fel teljesen./
Nos, ez a parasztház, a felhasznált fa- és vasanyagot, a helyi épülettörté-
neti adatokat figyelembe véve, a történész véleménye szerint 1880 körül 
épült. A XVIII. században ennek a falusi háznak még a helyén, még a 
közvetlen környékén sem lehetett épület. Ismeretes ugyanis, hogy Ber-
cel hét dombra települt – akárcsak Róma vagy a közeli Ibrány –, s az 

1857. évi Tisza-szabályozásig a dombok közötti részeken, így a Temp-
lom út /Kossuth utca/ területén is minden tavaszon árvíz hömpölygött. 
/Még a mai szóhasználatban is megtaláljuk a dombok nevét, az öregek 
szívesebben használják, mint az utcanevet. Pl.: Sárga-domb, Bessenyei-
domb, Templom-domb, Rigó-part./ A Bessenyei emlékház barokkos át-
alakítását a költő édesapja végeztette el.
Bessenyei Zsigmondról tudjuk azt, hogy abban az időszakban Szabolcs 
megyei szolgabíró, majd táblabíró volt. Jóléte, bőkezűsége az egyházat 
is kedvezően érintette. 1774-ben ugyanis kijavíttatta a „romladozó” re-
formátus templomot is. Az udvarház építése tehát a korábbi időre nyúlik 
vissza. A Bessenyei-ház a történészek szerint az 1630-as évek közepén 
épült. Az építtető nem lehetett más, csupán Bessenyei Boldizsár /1599-
1652/, a költő ükapja. Gazdag ember volt, birtokait jelentősen növelte. Ő 
volt az, aki az 1630-as években újjáépíttette a helyi református templo-
mot, sőt 1634-ben egy új harangot csináltatott. Ez a „Boldizsár-harang” 
évszázadokon át messzi környéken hallatta szavát, egészen 1944. nov-
ember 1-ig, amikor a visszavonuló németek felrobbantották a templo-
mot, és a harang darabokra tört. Az udvarház építése tehát 1635-36-ban 
volt, újjáépítése 1752-ben történt és biztos, hogy a nagy író itt született.

Erdész Sándor nyomán:
lejegyezte Zsíros Antalné

A Bessenyei György szülőháza és emlékszoba 2013. január 1-től a Tiszaberceli Önkormányzat működtetésébe került. 
Reméljük, hogy Bercel lakossága „még inkább” magáénak fogja érezni, nagyobb lesz a látogatottsága.
A Bessenyei ház körüli legendával szeretnénk eloszlatni egy régi képzetet, hiszen Bessenyei a kúriában született.

Bessenyei legendák nyomában

L. Gál Mária: Fölénk magasodva

Meghívó
Tiszabercel Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt a

2013. március 15-én 10 órakor
az Óvoda ebédlőjében

tartandó 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére 
rendezett ünnepségre és az azt követő szoborkerti koszorúzásra.

1848. március 15.



A képviselő-testület decemberben megtartott ülésén 
véglegesen elfogadta az önkormányzathoz visszakerü-
lő – jogilag új önálló intézményként létrejövő – óvoda 
alapító okiratát. Az intézmény neve: Tiszabercel Község 
Önkormányzatának Óvodája lett. A testület az óvoda 

vezetői feladatainak ellátásával egyhangú döntésével megbízta Veres 
Lászlónét. Az új pozícióhoz gratulálunk, a kitűzött célok megvalósítá-
sához erőt, egészséget, kitartást és türelmet kívánunk. Reméljük, hogy 
óvodavezető asszony az általános iskolában tanítóként - több mint egy 
évtizeden keresztül - megszerzett tapasztalatával és szakértelmével 
hozzájárul majd ahhoz, hogy a gyermekek iskolaérettsége a jövőben 
jobb legyen, és hogy felkészültebben indulhassanak az iskolás életbe.

A Bessenyei György Emlékház működtetésének joga is átkerült ön-
kormányzatunkhoz, az ezzel kapcsolatos átadás-átvételi eljárás lezárult.

A Tiszaberceli Közös Önkormányzati Hivatal és annak Balsai Kiren-
deltségének létrehozásával és működésének megkezdésével kapcso-
latos összes jogi lépés megtétele megtörtént, így az 2013. március 1. 
napjától elláthatja mindkét település igazgatási és hatósági feladatait.

Önkormányzatunk decemberben adósságkonszolidációban részesült, 
így a finanszírozásunkat biztosító folyószámlahitel egy összegben visz-
szafizetésre kerülhetett.

Február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésen került sor a 2013. 
évi költségvetés tárgyalására első fordulóban. A testület az új feladatfi-
nanszírozási szabályokat ismerte meg. Ennek alapján külön-külön kerül 
finanszírozásra a polgármesteri hivatal, majdan a közös önkormányzati 
hivatal, valamint az óvoda, azon belül a pedagógusok és dajkák bére, és 
az óvoda működtetési feladatai.

Az új finanszírozási rendszer – első éves – bevezető időszakában 
jár, amikor is látszanak annak „gyermekbetegségei”. A finanszírozás 
jelenlegi számai alapján nem biztosítja majd az önkormányzat és an-
nak intézményeinek működését. A költségvetési egyenlegünk negatív, 
minden megszorítás ellenére 24 millió forintos hiány mutatkozik. Bízunk 
abban, hogy kiegészítő támogatás igénylésére lesz lehetőségünk. (Meg-

jegyzem, hogy nagyon sok 5000 fő alatti település alulfinanszírozott, 
kizárólag a városok képesek hiány nélkül tervezni költségvetésüket.) 
Újdonság és számos kérdést vet fel, hogy az önkormányzatnak szaba-
don felhasználható pénze kizárólag a helyben beszedett adók maradtak, 
köztük a 7330 Ft-os kommunális adó, amit minden belterületi helyrajzi 
szám után be kell vallani és meg kell fizetni!!! 

A szemétszállítási díj háztartásonként kb. 17.000 Ft lenne 2013-ban. 
DE! A képviselő-testület úgy döntött, hogy a lakosságot tehermente-
síteni fogja, és a szabadon felhasználható pénzét a szemétdíj mester-
séges kompenzációjára fogja fordítani. Ezen döntés nyomán háztar-
tásonként 9.000,- Ft-ot kell fizetni a Nyír-Flop Kft. díjbeszedőjének 4 
részletben, míg a fennmaradó közel 5 millió forintot az önkormányzat 
magára vállalja.

Újdonság az is, hogy a beszedett gépjárműadó 60%-át az állam 
részére tovább kell utalnunk, így az állam fokozottan fogja ellenőrizni, 
hogy az őt megillető adóforintok 
befizetésre kerültek-e. Változott 
a gépjárműadó mentesség sza-
bálya is, ennek legfontosabb ele-
me, hogy külön orvosszakértői 
bizottsági határozat alapján ál-
lapítható meg a mentesség, va-
lamint hogy a korábban kiállított 
- akár végleges állapotot igazoló 
- szakvélemények is hatályukat 
vesztették.

A mindannyiunkat próbára 
tevő átalakítások időszakában 
mindenkitől türelmet kérek, és 
kérem, fogadják megértéssel 
azt, hogy az önkormányzat ve-
zetői és a Polgármesteri Hivatal 
dolgozói is csupán végrehajtják 
a jogszabályokat.

Szilágyi Norbert
jegyző
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A képviselő-testület házatájáról

Az elmúlt év végén újabb könyvcsomaggal gazdagodott könyvtárunk. 
Az állomány főleg felnőtt és ifjúsági szépirodalommal bővült, mivel az 
ismeretszerzéshez, gyors információhoz szinte minden korosztály az 
internetet veszi igénybe. Ezt a fejlődést felismerve és tudomásul véve 
igazodunk az olvasói igényekhez és szokásokhoz.
Új könyvek FELNŐTTEKNEK:
– L. Lawrence: A játék rabszolgái
– Kosáryné Réz Lola: Ulrik inas
– L. Fleming: A kapitány lánya
– C. Dodd: Csábító hazugság

FIATALOKNAK:
– M. Cabot: A neveletlen hercegnő naplója
– Grätzer József: Új Sicc!
– 60 kérdés és válasz lovakról és kutyákról
– U. Petrović: Tördafejed-mesék: Ebből a logikai fejtörőket, humoros, 
játékos meséket kínáló könyvből választottam egy megfejtésre váró 
történetet Jó szórakozást hozzá!
Atília, Bokó és Anul esténként szívesen üldögél a tűz mellett Gof, a fel-
cser társaságában. Egy ízben Anul azzal dicsekedett, hogy nála jobban 

senki sem ismeri az állatokat és a növényeket, amiben persze a többiek 
erősen kételkedtek.
Atília a látóhatár szélén magasodó, ormótlan hegy felé tekintve hirtelen 
megkérdezte:
–  Hát akkor mi lehet az egyetlen módja annak, hogy a tej átrepüljön a 
hegyen?
A fiúk – Anullal egyetemben – bizony mukkanni sem tudtak, a felcser 
meg nagyot kacagott.
–  Aki közületek elsőnek jön rá a megoldásra, az ismeri igazán jól a 
természetet...! – kacsintott Gof Atíliára, majd pipára gyújtott.
Te tudod a választ?

Felnőtt olvasóinknak pedig a 2012-es év egyik sikerkönyvét ajánlom: 
Jonas Jonasson – A százéves ember, aki kimászott az ablakon és el-
tűnt.
  A fordulatokban gazdag, jó stílusérzékkel megírt, 100 éves történelmet 
átfogó (1905-2005), párhuzamosan más-más idősíkban futó, angol hu-
morral teli könyv főszereplője Allan, aki két dolgot tud jobban másoktól: 
kecsketejből pálinkát csinálni és összerakni egy atombombát. Ez utób-
bi képességét nagyon értékelik a világ első emberei, az előbbit pedig 
ő maga... Egy banális véletlen kapcsán belekeveredik 100 évesen egy 
krimibe, és új, alvilági barátaival izgalmas, kalandokkal teli, mesébe illő, 
idilli élet kezdődik... 100 évesen. Ráadásul még az indonéz kormánynak 
is szüksége van bombaszakértői képességére...

Könyvtári lapozgató
Rovatvezető: Futkos Béláné könyvtárvezető

Óvodánk új vezetője

2013. januárjától az ÓVODA új veze-
tője Veres Lászlóné lett.
Munkájához sikereket és jó egészsé-
get kívánunk.



Az elmúlt év utolsó rendezvénye volt isko-
lánkban december 21-én 16 órakor a karácso-
nyi hangverseny. A műsorban az énekkar, a 
furulyacsoport, az irodalmi szakkör és a báb-
szakkör tagjai szerepeltek.

A műsort szerkesztette és vezette Gencsiné 
Kató Irén tanárnő, a bábosok bemutatóját Fut-
kos Béláné, a verseket Stefánné Kiss Erzsébet 
tanította be.

2013. január 30-án a 6 - 7 osztályok az 
E-misszió előadását hallgatták Hulladékcsök-
kentés komposztálással címmel.

Az előadók filmvetítéssel, szemléltetve pró-
bálták érzékeltetni a téma fontosságát. Kom-
posztáló keretet is hoztak az iskolának aján-
dékba, amit a tanulókkal közösen építettek 
fel az iskola udvarán. Cél a környezetvédelmi 
szemléletformálás, és hogy kevesebb hulladék 
termelődjön.

Február 18-tól 22-ig rendeztük meg iskolánk-
ban a Bessenyei-hét programjait.

Az alsós és felsős munkaközösség külön 
programsorozatot állított össze.

Február 18-án, hétfő délután tanulóink rajz-
versenyen vettek részt, ahol a VIDÉKI KÚRIA 
volt a téma.

Szép, igényes rajzok készültek, amelyeket ki-
állítottunk az iskola földszinti folyosóján.

Február 19-én, kedden délután az alsósok kis 
nyelvész versenyen mérték össze tudásukat, a 
felsősöknek Bessenyei–kupa teremlabdarúgó 
osztálybajnokság volt, ami nyolcadik osztály 
győzelmével végződött.

Február 20-án, szerdán délután került sor a 
Bessenyei háziversenyre. A tanulók évfolya-
monként háromfős csapatokban vetélkedtek 
egymással. Bessenyei élete és munkássága 
volt a felkészülés anyaga.

A verseny egyik fordulójában Tiszabercel köz-
ség történetét kértük számon tanulóinktól.

Nyelvtani, helyesírási, nyelvhelyességi felada-
tok zárták a felsősök házi versenyét.

A versenyen minden évfolyamon több csapat 
mérte össze tudását.

Február 21-én, csütörtökön délután két óra-
kor kezdődött a Rétközi Iskolaszövetség hete-
dikes diákjai számára a Bessenyei nyelvész 
verseny, ahol verssel emlékeztünk Bessenyei 
Györgyre, halálának évfordulóján.

Majd a csapatok nyelvtani, helyesírási nyelv-
helyességi feladatokat oldottak meg. 10 csapat 
mérte össze tudását. Nehéz, izgalmas, jó han-
gulatú verseny volt. Gratulálunk a szép ered-
ményekhez a résztvevő tanulóknak és felkészí-
tő tanáraiknak.

Eredmények: 1. helyezést ért el Nagyhalász 
csapata, a 2. és 3. helyezést Ibrány egy-egy 
csapata nyerte el.

Február 22-én, pénteken 11 órakor kezdődött 
a Bessenyei emlékünnepség az iskola aulájá-
ban. A műsort az irodalmi szakkör tagjai adták 
elő. Koszorúkat helyeztünk el az iskola emlékfa-
lán, majd az iskola tanulói, dolgozói, meghívott 
vendégei a Bessenyei-házhoz vonultak az emlé-
kezés és a tisztelet koszorúival.

Ezen a napon, délután az alsós osztályok 
sportvetélkedőt rendeztek Testőr leszek, erős 
leszek címmel.

Február 25-én 17 órakor a Bessenyei–házban 

volt – a Berczeli Ifjúsági Kulturális Egyesület 
szervezésében – a községi ünnepi megemlé-
kezés.

Az általános iskola irodalmi szakkörösei fel-
elevenítették Bessenyei György életét, mun-
kásságát. Idéztek műveiből, az utódok mélta-
tásaiból.

Zsíros Antalné a Bessenyei Társaság mun-
káját hangsúlyozta a Bessenyei hagyomány-
ápolásban, és abban, amikor Bessenyeire 
emlékeztünk, mai gondjaink megoldásához is 
kereshetünk megoldásokat. Meglepő, de igaz: 
milyen időszerűek ezek a gondolatok, mennyire 
példaszerű a Bessenyei–magatartás.

Ezt követően az emlékház falán koszorút he-
lyeztek el a községi intézmények, civil szerve-
zetek képviselői. 

Nagy István 8. 
osztályos tanu-
ló a Tokaji Ferenc 
Gimnáziumban ren-
dezett informatika 
versenyen 1. he-
lyezést ért el. Szép 
tel jesítményéhez 
gratulálunk.

Február 1-jén, péntek délután rendeztük is-
kolánkban a farsangi mulatságot.

Az iskola tornatermében vonultak fel az egyé-
ni és csoportos jelmezesek, és az osztályok kü-
lön-külön is bemutatták produkciójukat. A bált 
a király és a királynő nyitotta meg. Mindannyi-
an jól szórakoztunk, a tombolasorsolás nagyon 
izgalmas volt, sok nyereménnyel.

A mulatság végére elűztük a telet. 
Az iskolai háziverseny győztesei a községi 

Bessenyei ünnepségen könyvjutalomban ré-
szesültek.

Képünkön Zsíros Antalné címzetes igazgató-
nő, a Bessenyei Társaság emlékéremmel ki-
tüntetett tagja adja át a jutalmat Blaskó Anett, 
Németh Petra és Navraczki Patrik tanulóknak.

32013. január-február

Rovatvezető:
Stefánné Kiss Erzsébet

Tagintézmény-vezető helyettes

„Tanuljátok szeretni a könyvolvasást,
Amely tudóssá teszen benneteket

Fáradtság nélkül gyönyörűségesen.”
(Bethlen Miklós)

A mi
NAPLÓNK

Sulihírek
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Január 11-én lezártuk az első fél-
évet. Voltak, akik örömmel vitték 
haza szép bizonyítványukat, né-
hányan szomorkodtak, és sajnos 
sokan érdektelenül fogadták félévi 
eredményüket.
Kérem a tanulókat, hogy a második 
félévben nagyobb szorgalommal, 

lelkesedéssel 
tanu l janak , 
hogy év végi 

eredményeik jobbak legyenek. 
Használják ki az iskola nyújtotta 
lehetőségeket: felzárkóztató prog-
ramokat, korrepetálásokat, felké-
szítő foglalkozásokat, verseny elő-
készítőket, könyvtári programokat 
stb.
Kérem a szülőket is, hogy lehető-

ségeikhez mérten segítsék gyer-
mekeiket a tanulásban!
Ellenőrizzék taneszközeiket, házi 
feladataikat, és kérem, aláírásuk-
kal jelezzék az ellenőrző könyvben, 
hogy figyelemmel kísérik gyerme-
kük előmenetelét.
Tudatosítsák, hogy tanulni nagyon 
fontos, mert a jövőjük, az életük 
függ attól, hogy itt az általános 
iskolában, megszerzik-e a tovább-

tanuláshoz szükséges alapismere-
teket.
Mi, pedagógusok is arra törek-
szünk, hogy a tanulókat minél 
nagyobb tudással, használható 
ismerettel engedjük ki az általá-
nos iskolából. De ez csak akkor 
lehetséges, ha tanár, diák és szülő 
egyet akar.
A tanulók érdekében kérem az 
együttműködést!

Újra eltelt egy év, és a telet egy színes farsangi 
mulatsággal búcsúztattuk iskolánkban. Kicsik 
és nagyok egyaránt lelkesen készültek erre a 
napra.

Nem hiába. A farsang napján 
változatos, érdekes és remek 
hangulatot teremtő jelmezes 

előadásokat láthattunk. Voltak köztük kémény-
seprők, kannibálok, zombik és még sok – sok 
kreatív jelmezes produkció. Ezután tombola-
sorsolás következett, mely sok szép és hasz-

nos ajándékot rejtegetett számunkra.
Ez a farsang kiváló alkalom volt a tél búcsúzta-
tására és a tavasz köszöntésére.

Májer Dézi Vivien és Kriston Mercédesz
7. osztályos tanulók 

Az első félévről...

Farsang az iskolában

Óvodánkban a jeles napok közül 
a farsangnak is eljött az ideje.
A farsang napja a mulatozásé, a 

muzsikáé volt. Az idén a műsorunk nem a hagyományos módon tör-
tént, minden gyermek óvó nénijével együtt, saját csoportját díszítette, 
szépítette.
A jelmezekbe való beöltözés lázas izgalma mindenkit elragadott, és 
már a nagy nap előtt büszkén sorolták, hogy kinek milyen jelmeze lesz.
A lányoknál a királylány, a hercegnő jelmez volt a legnépszerűbb, de volt 
Piroska, Jázmin hercegnő, valamint tavasztündérek.
A fiúknál elmaradhatatlan volt a Pókember, a katona, a varázsló, a bo-
hóc jelmez.
Kiscsoportban dalokkal, versekkel, mondókákkal és különböző játékok-
kal, tánccal töltötték a délelőttöt.
Középső csoportban versenyjátékokkal (székfoglalóval, csokievő-ver-
sennyel) szórakoztak a gyerekek, és az alkalomhoz illő versekkel, dalok-
kal mulatoztak. Tombolasorsolással zártuk a kis műsort, melyen a fődíj 

egy gyümölcstorta volt.
A nagycsoportban szin-
tén a már megtanult 
versekkel, dalos játé-
kokkal tarkítottuk mű-
sorunkat, a játékok kö-
zül a szörpivó, lufifúvó 
versenyek, a végén 
pedig a seprőstánc 
aratott nagyobb sikert 
gyermekeink körében.
Minden csoportban megterített asztaloknál falatozhattak, nassolhattak 
a gyerekek, melyet köszönünk a szülőknek, az Ibrányi Struktúra Kft.-
nek, a Kisebbségi Önkormányzat vezetőjének, fenntartó szervünknek.
A jó hangulatú rendezvényünknek befejező része a kiszebábégetés lesz, 
megelegélve a telet, és a szép jó időt várva az alábbi kis versikével.

Maskarások bolondok
rázzátok a kolompot,
Takarodjon el a tél,
örvendezzen aki él.

Ovi
hírek

Rovatvezető:
Tarjányi Ferencné
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Majonézes saláta
őzgerincformában

Hozzávalók:
20 dkg zöldborsó (fagyasztott), 20 dkg sárgarépa (tisztítva mérve), 35 
dkg krumpli (tisztítva mérve), 10 dkg alma (hámozva mérve), citromlé, 
só, bors, 6 evőkanál majonéz, 3 evőkanál tejföl, 2,5 dl zöldségleves / 
húsleves / víz, 25 g zselatin (nem tortazselé!), 5 tojás
díszítés: 1 piros kaliforniai paprika, 1 csokor petrezselyemzöld

1 őzgerincforma, folpack

1. A tojásokat 10 perc alatt keményre főzzük, hideg vízben hűlni hagyjuk, 
majd megtisztítjuk. Az apró kockákra vágott sárgarépát, krumplit és a 
zöldborsót külön-külön kevés sós vízben puhára főzzük. Rögtön leszűr-
jük és hagyjuk teljesen kihűlni. Az almát meghámozzuk, kis kockákra 
vágjuk és meglocsoljuk egy citrom levével.
A zöldségeket és az almát egy nagy tálba tesszük. A majonézt a tejföllel, 

sóval, borssal elkever-
jük, bátran ízesítsünk, 
nehogy a végered-
mény sótlan legyen! A 
mártást összekeverjük 
a zöldségekkel. 2,5 dl 
zöldséglevesben elke-
verjük a zselatint és 
folytonos keveréssel kis 
lángon feloldjuk benne. 
Félretesszük hűlni. Az 
őzgerincformát kibélel-
jük folpackkal úgy, hogy túlnyúljon a formán minden irányban. A zselati-
nos levet hozzákeverjük a majonézes salátához.
2. A saláta felét elsimítjuk a forma alján, és sorban beletesszük a ke-
mény tojásokat.
3. Befedjük a saláta másik felével, és ráhajtjuk a fólia széleket minden 
irányból. A formát az asztalhoz ütögetjük, hogy egyenletesen kitöltse a 
saláta. Hűtőbe tesszük legalább 5 órára, de jobb, ha egy éjszakát tud 
dermedni.
4. Másnap a tálalótálra borítjuk, eltávolítjuk róla a fóliát, és tetszés 
szerint díszítjük piros paprikából kivágott virágszirmokkal, petrezselyem 
levelekkel.

Jó étvágyat kívánok!

Nagymama fakanala
Rovatvezető: Andrikó Istvánné

Január 22-én rádióműsorban 
megemlékeztünk a magyar 
kultúráról. Az ünnep kapcsán 
gondoltunk hagyományaink-
ra, évezredes értékeinkre.
A magyar kultúra napja nem 
tartozik az ún. piros betűs 
ünnepnapok közé, de 1989 
óta, mióta bekerült az ünnepi 
naptárunkba, egyre hangsú-
lyosabbá válik.
Nem véletlenül éppen jan. 
22-én tartjuk ezt az ünnepet, 
hiszen ezen a napon tisztáz-

ta le végleges 
formájára Köl-
csey Ferenc 
legszebb nem-

zeti énekünket, a Nemzeti 
Himnusznak a szövegét Cse-
kén 1823-ban. Gyakorlatilag 
azt is mondhatjuk, hogy a 
magyar kultúra napja a Him-
nusz születésnapja.
Az irodalom szakkör CSAK 
TISZTA FORRÁSBÓL címmel 
mutatta be műsorát, amely-
nek központi gondolata volt 
a magyar nyelv szeretete, 
tisztelete, valamint a nyelvet, 
mint kifejezőeszközt haszná-

lók: írók, költők iránti tiszte-
let felkeltése, erősítése.

Hatalmas, szép nyelv,
Magyarnak nyelve!

Maradj örökké
Nagy és virágzó!
Kísérjen áldás,

Amíg a világ áll!
S legyen megáldott

Az is, ki téged
Ajkára vesz majd:

Elsőt rebegve
Végsőt sóhajtva!

/Ábrányi Emil: Magyar nyelv/

Ha február, akkor influenza.

Nap mint nap halljuk a rádió híradásaiban, hogy egyre több az influen-
za szerű tünetekkel jelentkező beteg az orvosi rendelőkben.

Az influenza vírusok útján terjedő betegség. A betegséget okozó ví-
rusnak három szerotípusa van. A, B és C vírusok.

Az A típusú influenza véres kiterjedt járványt okozhat, a B vírus lo-
kális helyi járványokat. Mindkettő szezonálisan, elsősorban a téli hóna-
pokban. A C vírus elszórt és enyhe megbetegedést okoz, az év bármely 
szakában.

Az influenzavírus cseppfertőzés útján terjed. Köhögéskor, tüsszögés-
kor a levegőbe kerülnek, majd a belélegzett kórokozók a légutak teljes 
hosszában – orrban, középfülben, torokban, tüdőben – telepednek meg, 
ahol rövid időn belül, gyors szaporodásnak indulnak.

A betegség lappangási ideje 1-4 nap, ezalatt a fertőzött személy már 

maga is terjeszti a vírust. Influenza fertőzéskor a tünetek hirtelen jelen-
nek meg és órákon belül rosszabbodik a beteg állapota.

Jellemző tünetek:
Rendkívül erős torokfájás, fejfájás, magas láz, akár 41°C is lehet, a 

szervezet megpróbálja túlmelegedéssel megölni a vírust.
Hirtelen jelentkező, az egész testre, különösen az ízületekre kiterjedő 

fájdalom, fáradtság, gyengeség, köhögés.
A betegség 1-2 hét alatt gyógyul, de gyakoriak a szövődmények, 

mint pl.: a tüdőgyulladás, orrmelléküreg gyulladás, középfülgyulladás.
Az influenza kezelése főként tüneti. Láz és fájdalomcsillapítás, bő 

folyadékfogyasztás, szükség szerint köhögéscsillapítás. Nagyon fontos 
az ágynyugalom, a pihenés. Ebben az időszakban gyakori szappanos 
kézmosással, szellőztetéssel, zsúfolt helyek kerülésével, zsebkendő 
használatával csökkenthetjük a fertőzés terjedését.

A megelőzés legbiztosabb formája a védőoltás. A vírusok a legyengült 
immunrendszert hamarabb támadják meg. Fokozott C-vitamin bevitel, 
savanyú káposzta, fokhagyma, vöröshagyma, gyümölcsök közül a cit-
rom, narancs, grapefruit fogyasztása segít megóvni az egészségünket.

Védőnői magazin
Rovatvezető: Váraljai Jánosné

A magyar kutúra napja Valentin – nap a szeretet és a 
szerelem ünnepe.

Megünneplését az 1800-as években vezették be, s 
mára szokássá vált, hogy a szerelemesek megaján-
dékozzák párjukat.
A legtöbb ember igyekszik valamilyen csodálatos 
idézet, szerelmes vers vagy akár sms kísértetében 
átadni ajándékát szerelmének, szeretteinek vagy 
más, szívéhez közel álló személyeknek.
Iskolánkban az ünnephez kapcsolódva a tanulók ked-
ves üzeneteket küldhettek egy számukra igen fontos 
barátnak.
Az igényesen elkészített szerelmes leveleket „Szív –
küldi” üzenő - falra helyeztük ki.
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Nyugdíjas élet

Rovatvezető: Zsíros Antalné 
egyesületi elnök

2013-at írunk. Egy év ismét elszállt 
felettünk – mondhatnánk úgy is, 
hogy idősebbek lettünk. Bizakodás-
sal, hittel indítjuk az új évet – kérve 
Istent –, hogy egészségben, békes-
ségben folytathassuk egyesületi éle-
tünket, családunknak is adhassunk 
még támogatást, gyermekeinknek 
és unokáinknak.

Közös megbeszéléssel készítettük 
el a 2013-as év rendezvénytervét, az 
időszerű és folyamatos feladatokra 
figyelve úgy, hogy hasznos civilszer-
vezetként működjünk községünk 

társadalmi közösségében, valamint 
az idős korosztály életmódbeli válto-
zásait gazdagítsuk.

Számítunk az intézmények, a 
képviselő-testületi önkormányzat, a 
civilszervezetek, valamint az egyház 
összefogására, hiszen valamennyien 
Tiszabercel boldogulásáért dolgo-
zunk.

Ennek szellemében állítottuk 
össze a családi és társadalmi ün-
nepségek sorozatát, a hagyomány-
ápolás rendjét, a kirándulások, a 
megyei nyugdíjas szövetség rendez-

vénysorozatát, hogy változa-
tos tevékenységgel tegyük 
szebbé ezt az évet.

Januári gyűlésünkön 
beszámoltunk a 2012-es 
évről, érintve a jelesebb 
eseményeket, értékelve a 

„múltat”; számadást tettünk anya-
giakra vonatkozóan, emlékeztünk 
a magyar kultúra napjára. Négy 
egyesületi tagunknak sikerült eljutni 
a szatmárcsekei nagy koszorúzási 
ünnepségre.

Februárban farsangi ünnepséget 
nem tartottunk, de részt vettem az 
idősotthonok farsangi rendezvényén, 
(ahol néhány egyesületi tagunk is 
szerepelt), amely Nyíregyházán a 
Jókai Református Otthonban volt 
tartva. (Nyíregyháza, Nyírbogdány, 
Kótaj, Paszab és Tiszabercel.) Gra-
tulálok a berceli idősotthonnak az 
ötletes, érdekes műsorszámokért, 

az igényes munkáért. Színvonalas 
rendezvény volt, valamennyi fellépő 
dicséretet érdemel.

Február 25-én a hagyományos 
Bessenyei ünneplést tartottuk, ahol 
a műsor meghallgatása után együtt 
koszorúztunk az önkormányzattal és 
a civil szervezetekkel.

Márciusra készülve két jelesebb 
összejövetelünk lesz. Szeretettel 
várjuk március 6-át, nőnapi ünnep-
ségünket és az ifjúsággal együtt 
rendezendő Március 15-ét. Minden 
nyugdíjast ünnepelni várunk!

Zsíros Antalné

Új esztendőt indítottunk...

A nyugdíjas egyesület karácsonya képekben

A nyugdíjas egyesület tagjai 
és a falu lakossága köszöni a 
képviselő-testület tagjainak a 
hasznos, karácsonyi igényeknek 
megfelelő CSOMAGOT.

Köszönjük!

1%
Ez úton szeretnénk megköszönni a Tiszaberceli Nyugdíjasok Egyesületének felajánlott 1 %-ot, melynek összege 2012-ben 
21.800.- Ft volt. Ezt az összeget munkatervünknek megfelelően használtuk fel.
Kérjük, az idén is támogasson minket adója 1%-ával!
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A Területi Irodában a 2013-as évet pezsgős 
köszöntéssel indítottuk, értékeltük az elmúlt 
évet és beszélgettünk az előttünk álló felada-

tokról. Az újévi köszöntést tovább 
folytattuk a névnaposok ünneplésé-
vel.

A napi feladatok ellátásán túl hoz-
záláttunk a foglalkozások szervezé-
séhez, ügyes kezű asszonyaink neki 

is fogtak az előkészületekhez – rajzoltak, nyír-
tak, varrtak, fűztek, – így valósult meg február 

elején a farsangi bohóc bemutató és kiállítás, 
melynek közel 200 látogatója volt.

Köszönjük a munkákat, a részvételt vala-
mennyi érdeklődőnek, a csoportoknak, akik 
bepillantást is nyerhettek a bohóckészítés kü-
lönböző munkafolyamataiba. Örültünk, hogy az 
óvodás csoportok verssel és énekekkel is ked-
veskedtek a jelenlévőknek.

Betekintés 

a Szociális Alapszolgáltatási Központ 

Területi Irodájának életébe

Köszöntések–Foglalkozások

Immár hatodik alkalommal vettünk részt az in-
tézmények közötti farsangi mulatságon. Az idén 
a Jókai klubosok unták meg a csendet, így a re-
formátusok házát töltöttük meg jókedvvel és vi-
dámsággal. Minden évben izgatottan készülünk 
erre a napra, hisz mindenkinek gyermekkorát 
idézi fel ez a nap. A vers is azt mondja:

„Ma mindenki az lehet,
Miről egyszer álmodott...”

Valóban, mi megálmodtunk egy jelenetet, 
és valóra is váltottuk. Lelkes gondozottaink fel-
vállalták a szerepeket. Többen csatlakoztak a 
merész ötlethez, volt, aki a jelmezekhez adott 
ötletet – ügyes kezű varrónőnk folyamatosan 
készítette a jelmezeket (egész évben segíti 
munkánkat) –, volt, aki a felvételt készítette, 
volt, aki a próbákon vendégül látott bennünket. 
Volt, aki az utazásban segített, volt, aki tapsolt 
és bíztatott...

Így vált valóra egy 
cserfes, tiszaberceli 
kislány álma – 

megjelent a színpadon a varázsló, a gomba, a 
pillangó, a cica, a rendőr, a kalóz, és megérke-
zett a herceg is fehér lóval –, majd felléptek a 
gondozónők is az önkéntesekkel, akik táncukkal 
bizonyították, hogy „Nemcsak a húszéveseké a 
világ”.

Igazi nagy siker volt ez a nap, hiszen a lelkes, 
jókedvű felkészülés meghozta az eredményt, 
melynek titka az igazi összefogás, együtt egy 
igazi közösségért.

Ezen a napon mindenki elégedett lehetett, 
mert minden csoport igyekezett helytállni mű-
sorával. A vendéglátók csodálatosan feldíszített 
teremben fogadtak bennünket, ízletes volt az 
ebéd, finom volt a farsangi fánk és a sok-sok 
sütemény; természetesen a jó hangulat sem 
hiányzott. Köszönjük!

Gliba Lászlóné

A siker titka az igazi összefogás

Álldogál egy vidám legény,
 jégcsap lóg az orra hegyén.
 Hó a keze, hó a lába,
 deres minden porcikája.
 
Körülötte mély a hó,
 pocakja vagy hét akó.
 Messze virít répa orra,
 cakkos sálját vígan hordja.
 

Éjfekete szén a szeme,
 vasfazék a cilindere.
 Füléig ér mókás szája,
 a hófúvást büszkén állja.
 
Egy cseppet sem didereg,
 jól bírja a hideget.
 Söprűnyél a sétapálca,
 hómezőket azzal járja.

Nagy meglepetés volt közsé-
günkben a karácsonyi ünnepek 
előtt: minden tiszaberceli család 
ajándékcsomagot kapott.
Köszönet az Önkormányzatnak e 
szép gesztusért, odafigyelésért. 
Köszönet a képviselő-testület 
tagjainak, hogy felkeresték a 
családokat, és átadták a csoma-
gokat jókívánságaikkal együtt.
Köszönjük az Önkormányzat ve-
zetésének, hogy minden család 
részese lehetett a csomagosz-
tásnak.

Ilyen még nem volt! Mentovics Éva:
A hóember
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Nagyon tartalmas évkezdésünk volt. 
Lezártuk 2012-őt, és ezzel talán a 7 „bő” esztendőt. És elkezdtük 2013-

at, váratlanul nehéz döntésekkel. Talán most kezdődnek el azok az évek, 
amikor kiderül, van-e elraktározott 
értékünk, szeretetünk…

A vasárnapi istentiszteletek 
sorában volt 2 doni megemlékezés. 
Az egyiken korhű filmkockákon lát-
tuk 1943. januárjának eseményeit, 
míg a másikon Angyalosy Zsoltné 
(Nyírbogdány) tiszteletes asszony, 
saját fotóival, utánozhatatlan lelkesedéssel és intelligenciával szolgált (a 
római századosból, Lukács evangéliuma 7,1-9). Külön lélekemelő élmény 
volt hallani énekhangját az emlékmű megkoszorúzásakor. 

Másik januári vasárnapunkon nálunk vette fel adását az Európa Rádió 
(100.5 Mhz), ahol konfirmandusaink imádsággal, verssel vették ki részü-
ket. 

Voltunk az Ökumenikus Imahét alkalmain Bujon és Ibrányban. Utób-
biban ifiseinknek páratlan vendéglátásban 
volt részünk. Nálunk is volt Ökumenikus 
Imaest, amin Tálas Mihály görög katolikus 
paróchus (Buj) igével, Varga János plébá-
nos (Ibrány) személyes indiai élményekkel, 
Tamaskovits László Atya és Péter Lászlóné 
(Buj) tiszteletes asszony imádsággal szol-
gált. Nagy öröm volt együtt lenni és együtt 
szolgálni a jelen lévő 90 fővel! Nagyböjt első 
vasárnapján 45-en úrvacsoráztunk. 

A Presbitérium havonta ülésezik. Legfontosabb döntéseink egyike 
volt, hogy látván mennyire nem tartja fenn egyházunkat a 4 éve vál-
tozatlan összegű Egyházfenntartói Járulék, emeltük annak fejenkénti 
összegét 3.000.- Ft-ra – amivel emelkedett a nem hozzánk tartozók te-
metéskor befizetendő összegei is (10-10 év)! Ez úton kérjük, hogy akinek 
2012-es vagy előtti elmaradása van, az húsvétig, 
márc. 31-éig rendezze azt, legyen szíves! Minden 
presbiternél megtalálható a befizetések listája, 
náluk megkérdezhetik, hogyan állnak. Szeretettel 
hívom fel a figyelmet arra is, hogy MINDEN 18 
évet betöltött reformátusnak illik ezt a jelképes 
összeget befizetni. Akár tanul, akár dolgozik. Is-
métlem, ez a díj még nem fedezi egyházunk fenn-
tartását! Ha nem volna perselypénz és Isten 
dicsőségére adományok, akkor nem tudnánk működni. 

Ehhez kapcsolódik, hogy ha Önök szerint a lelkész vagy a gyülekezet 
tudna valamiben részt vállalni, segíteni, akkor szóljanak bátran (telefon-

szám a parókia kiskapuján)! Talán itt van helye jelezni, hogy iskolaépü-
letünk megüresedett, amivel újabb négyzetméterek hasznosítását kell 
kitalálnunk…

Megújult egyházunk hetilapja a Reformátusok Lapja! Szeretettel 
ajánlom figyelmébe mindenkinek a tv újsággal és nagyon érdekes cik-
kekkel gazdagodott lapot (ára 165.- Ft/példány)! Egyházunk technikai 
száma az egyházi 1% felajánlásához: 0066.

Legutóbbi bálunk bevételéből a 
parókia vegyes tüzelését oldottuk 
meg. Ezzel egy újabb lehetőség nyí-
lik azoknak, akik esetleg fával tudják 
segíteni egyházunkat. Az ez évi bá-
lunkat a közbejött temetések és a 
bizonytalan helyzet miatt februárról 
későbbre halasztottuk.

A péntek esti ifi órákon tagjaink Jézus példázataiból tartottak igei 
alkalmakat, voltunk korcsolyázni, tartalmas filmklubot szerveztünk (Sze-
relempróba c. film), elkezdtünk egy pingpong bajnokságot, Csillagpont 
kiscsoport vezetői válogatón jól szerepeltünk.

Kerekes Jánosné hitoktatóval rendszeresen tartottuk a hittan órá-
kat, az általános iskolában és szakiskolában. Szeptembertől, a kötelező 
hit- és erkölcstan órák bevezetésével megújult lelkesedéssel várjuk a 

gyerekeket, akik ismerni szeretnék a Biblia 
csodálatos világát, és lelkileg szeretnének 
stabilak lenni! Szerintem minden magyaror-
szági gyereknek (családjának világnézeté-
nek megbántása nélkül) lehetőséget kellene 
adni arra, hogy megismerje a Bibliát, Istent 
és Jézus Krisztust, és majd maga dönthes-
se el, hisz-e Benne! Milyen érdekes, hogy a 
Jézus előtt élt, és kevés tárgyi bizonyíték-
kal büszkélkedő fáraók, császárok, görög 

filozófusok döntéseit, gondolatait megtanítjuk, sőt dolgozatot is íratunk 
belőlük; míg a rengeteg irodalommal, megváltozott életekkel, egyházak-
kal és ünnepekkel bizonyított Jézusról sokan azt hiszik élete, munkája 
kitaláció…

Januárban többször is felhangzott a fájdalommal és szeretettel fel-
hangzó emlékharang és 2 temetésen hirdettük 
a feltámadás vigasztaló Igéit. Ide tartozik, hogy 
elhunyt egyházunk egykori püspöke, Dr. Hegedűs 
Loránt.

E cikk végén hadd köszönjem meg mindenki-
nek, de külön a presbitereknek, a harangozónak 
és a polgármester úrnak az elmúlt év munkáit, 
támogatását, templomba járását. És külön ez év-
ben köszönöm a fűtésben és a lelkészek vendég-

látásában segédkezők önzetlenségét! 

Szilágyi Sándor, lelkész

Kevesebben többet, vagy többen kevesebbet?
2013. újévtől böjtig

1%
Ez úton szeretnénk megköszönni a Reményt Adó Egyesületnek felajánlott 1 %-ot, melynek összege 2012-ben 43.735.- Ft volt. 
Ebből és a befolyó tagdíjakból a gyerekek és fiatalok (de lassan már idősebbek) közti szolgálatban elengedhetetlen projektor 
vásárlása a cél. Kérjük, ha teheti, ebben az évben is támogasson minket!



Gyülekezetünk folya-
matosan frissített képes 
története és programjai 
megtalálhatóak a lel-
kész facebook oldalán, 
zárt csoportban! Szere-
tettel hívok mindenkit 
a márc. 4-től, hétfőtől 
esténként 6-kor meg-
rendezésre kerülő PRO 
CHRIST evangelizációra, amelyen egy németországi istentisztelet-
nek lehetünk a műholdas közvetítés révén részesei!

Szilágyi Sándor, lelkész
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Elmúlt egy évszázad

Tavaly októberben a római katolikus templom kertjében – az új 
kereszt állítása előtt az építők - földre döntötték a közel száz esz-
tendős templomi keresztet. A hatalmas kőtömeg hosszú napokig a 
földön hevert, számomra az elmúlt évszázadot jelképezve.

A régi megkopott, megrongá-
lódott kereszt közel száz évig a 
község középpontjában állt, s ha 
ezek a kövek mesélni tudnának, 
bizonyára szélesebb képet kap-
nánk arról is, hogyan élt a múlt 
században falunk népe.

A vallási néprajz tudománya 
külön figyelmet szentel a kültéri 
szakrális emlékek közül a falvak 
határaiban álló kereszteknek, út 
menti feszületeknek, a temetők-
ben és templomkertekben álló 
kereszteknek. Különbségeket és 
hasonlóságokat figyeltek meg 
és írtak le például szakrális vagy 

művészeti szempontból. Azonban 
ezek az alkotások kétséget kizárólag több közös vonást is magukon vi-
selnek. A hasonlóság egyik szép példája az állítás oka. Szinte kivétel 
nélkül hálából, odaszánásból, fogadalomból, adományból történt.

Így van ez a mi esetünkben is. 
A hatalmas alkotás eredetileg az 
új templom építésére 1914-ben 
készült. A felirata is ezt mutatta: 
„Isten dicsőségére állíttatta özv 
Humicskó Andrásné szül Kere-
kes Erzsébet 1914”.

Gondos kezek építették, és 
gondos kezek ápolták az idők 
folyamán. Gyakran láttam az 
elmúlt húsz esztendő alatt a 
híveket meszelni, korpuszát ara-
nyozni, a körülötte lévő sövényt 

gondozgatni. Emlékszem Volom Miklós bácsi és Újhelyi Feri bácsi min-
den búcsú előtt időt és energiát nem kímélve festegette, szépítgette 
azt. Sajnos mégis az idők során annyira megrongálódott – hiába a gon-

dos kezeknek -, hogy az egyházközség úgy döntött immáron gyűjtést 
szervez egy új márványkereszt elkészíttetésére. Az adományok bősége-
sen érkeztek vallási hovatartozás nélkül, így a kereszt a sekrestye fel-
újítással együtt viszonylag hamar elkészülhetett, Tán János vencsellői 
kőfaragó mester műhelyében. A fe-
szület anyaga márvány, amely mesz-
szi földről érkezett, rá a régi korpusz 
került. Alul sötét márványtábla, fehér 
alapon fekete betűkkel, egy Boldog 
Özséb idézettel, alatta az állíttatókra 
utaló szöveg: ”Isten dicsőségére állít-
tatták, a tiszaberceli egyházközségek 
hívei 2012”

A kereszt felszentelésére múlt év 
november első vasárnapján került sor, 
ünnepi szentmise keretében. Az ünnepi 
szentmisén a zsúfolásig megtelt temp-
lomban Varga János ibrányi főesperes 
szolgált prédikációval. A templomi zá-
róének után a római katolikus és más 
felekezetek hívei is a templomkertbe 
vonultak, ahol Varga atya megáldotta a 
keresztet. A meghitt alkalom az akko-
ri esős őszi napok közötti verőfényes 
napsütésben énekléssel ért véget.

Miről mesélhetnének a régi kövek, miről mesélhetne a régi kereszt? 
Ha tudná, elmondaná, hogy sérülés nélkül végignézett két világháborút 
és egy ötvenhatos forradalmat. Átél-
te azt a bizonyos gyakran emlegetett 
negyven évet, az államosítást, láthat-
ta a plébániára szegezett géppuskát, 
a hívek szomorúságát. De átélhetett 
örömöt is, hiszen láthatott templom-
búcsút, körmenetet, úrnapi sátrakat, 
harangszentelést. Láthatott előtte 
kalapot emelő vagy keresztet vető 
embereket. Láthatott egy elmúlt év-
századot…

A jövőre nézve: nem tudjuk, mit tar-
togat az számunkra. Viszont a kereszt 
és felirata reménységet ad. Boldog 
Özséb szavai oly szépen szólnak: „A 
kereszt a mi üdvösségünk”

A kereszt jelentse számunkra a 
következő évszázadban is az örömöt, a reménységet, tudva azt, hogy 
Krisztushoz az út a golgotai kereszten át vezet.

NZ

Mesél a múlt

A háború után újjáépülő templom

A egykori kereszt felirata

A új márvány kereszt a 
régi korpusszal

A felrobbantott templom képe az 
épen maradt kereszttel (1944)

Rovatvezető: Natkó Zoltán

Házasságkötésük 50. évfordulója 
alkalmából

Czető Imrének és Hullár Irmának, 
akik 1962. december 30-án kötöttek 

házasságot.

Házasságkötésük 50. évfordulója 
alkalmából

Bartha Antalnak és Angyal 
Ilonának, akik 1963. február 23-án 

kötöttek házasságot.

GRATULÁLUNK
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A Tft. 2013. február 1-jével kötelező adatszolgál-
tatást ír elő a földhasználati nyilvántartásba már 
bejegyzett földhasználók számára. A Tft. új 25/G. 
§ (1) bekezdése értelmében a földhasználati nyil-
vántartásba bejegyzett magánszemély földhaszná-
lónak a személyi azonosítóját és az állampolgársá-
gát, gazdálkodó szervezet földhasználónak pedig a 
statisztikai azonosítóját kell bejelentenie az ingat-
lanügyi hatóság felé.

Ezen rendelkezés azokra a földhasználókra vo-
natkozik, akik 2012. december 31-ig a földhasznála-
ti nyilvántartásba bejegyzésre kerültek. Ezen föld-
használók az adatszolgáltatási kötelezettségüknek 
2013. március 30. napjáig a „földhasználati azo-
nosító adatközlési adatlap” használatával tehetnek 
eleget. Az adatlaphoz csatolni kell magánszemély 
földhasználó esetében a személyi azonosítót és 
lakcímet igazoló hatósági igazolvány, gazdálkodó 
szervezet földhasználó esetében a statisztikai azo-
nosítót tartalmazó okirat másolatát is. Az adatköz-
lési bejelentéssel indult eljárás díjmentes.

Az adatközlési adatla-
pot a használt földterület 
fekvése szerint illetékes 
járási földhivatalhoz kell 

benyújtani. A földhivatal földhasználati bírsággal 
sújthatja azt a bejegyzett földhasználót, aki adat-
szolgáltatási kötelezettségének határidőn belül 
nem tesz eleget.

Az azonosító adatok kötelező bejelentése a föld-
használati nyilvántartás országos személyi adat-
bázisa létrehozásának, illetve a 2013. július 1-jét 
követően a földhasználati nyilvántartásból igényel-
hető új adatszolgáltatási forma, a földhasználati 
összesítő szolgáltatásának lehetőségét készíti elő. 
A földhasználati nyilvántartás központi adatbázi-
sából a nyilvántartás személyi azonosítói alapján 
lesz majd elkészíthető a földhasználati összesítő. 
Az összesítő a földhasználó által az ország egész 
területén használt egyes földterületek területét és 
aranykorona értékét tartalmazza majd jogcímen-
kénti bontásban, illetve országosan összesítve, 
megjelölve a használt földterületek fekvése szerint 
illetékes földhivatalokat is. A földhasználati össze-
sítő igénylésére – a Tft.-ben nevesített hatóságon 

és szervezeten kívül – maga a földhasználó lesz 
jogosult, annak érdekében, hogy mint hatósági 
bizonyítványt becsatolhassa, azt felhasználhassa 
az őt érintő eljárásokban. (forr.:Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium)

2013. január 1-jével kibővült a földhasználati 
nyilvántartásba bejelentendő földhasználatok köre 
azáltal, hogy a földhasználóknak minden négyzet-
méter földterület használatát be kell jelenteni, ha 
a földterület az ingatlan-nyilvántartásban szántó, 
szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, 
fásított terület művelési ágban vagy halastóként 
van nyilvántartva, és van aranykorona értéke - 
kivéve az erdő művelési ágú terület használata, 
melyet az erdőgazdálkodói nyilvántartásba kell 
bejelenteni. Lakóház, udvar, beépítetlen területként 
nyilvántartott ingatlanokat, amelyeknek nincs nyil-
vántartott aranykorona értéke, továbbra sem kell 
bejelenteni, még akkor sem, ha szántóként vagy 
gyümölcsösként hasznosítják. A bejelentési köte-
lezettség kiterjesztésének célja: a földhasználati 
viszonyok teljes átláthatósága, országos ellenőrzé-
se. A földhasználati bejelentés illeték és díjmentes.

Csepcsányi Zsolt falugazdász

A 2013. január 1-jét követően kiál-
lított igazolványok legfeljebb a ki-
állítás évétől kezdődően számított 
harmadik adóév utolsó napjáig ha-
tályosak (ezt követően bármilyen 
továbbérvényesítés, felülbélyegzés 
jogszabálysértő). A három évre 
történő érvényesítés díja 4000 Ft. 
A 2009. január 1-je előtt kiállított 
igazolványok 2012. december 31-
ig hatályosak, ennek megfelelően 
2013. évtől nem érvényesíthetőek. 
A 2009. január 1- 2012. december 

31. között kiállított igazolványok 
2014. december 31-ig hatályosak, 
így érvényesítésükre 2014. dec-
ember 31-ig van lehetőség. Az 
őstermelői igazolvány ügyintézési 
határideje 8 nap.    A mezőgazda-
sági őstermelőnek 15 napon belül 
vissza kell adnia az igazolványt a 
megyei kormányhivatal mezőgaz-
dasági szakigazgatási szervének, 
ha a tevékenységét beszünteti, 
vagy azt nem mezőgazdasági ős-
termelőként kívánja folytatni.  A 

regisztrációs számmal rendelkező 
őstermelőnek 15 napon belül be 
kell jelentenie az őstermelői igazol-
vány szám változását az MVH felé 
személyesen postai (G0002 nyom-
tatványon) vagy elektronikus úton. 
A gazdálkodás adataiban bekö-
vetkezett változásokat évente 
egyszer, június 15. napjáig be kell 
jelenteni az igazolványt kiadó me-
gyei kormányhivatal mezőgazda-
sági szakigazgatási szervéhez vagy 
a kormányablakhoz az erre a célra 

rendszeresített változás-bejelentő 
formanyomtatványon, amelyet a 
kormányablak nyolc napon belül 
megküld a megyei kormányhiva-
tal mezőgazdasági szakigazgatási 
szerve részére.
A június 15-ét követő adatváltozást 
az őstermelői igazolvány ismételt 
érvényesítésekor vagy következő 
adóév június 15-ig kell bejelenteni, 
amely minden esetben a termelő 
felelőssége.

a) A falugazdászok által végzett, a munkaműve-
letek elvégzésére vonatkozó előzetes igazo-
lás kiadás megszűnik. 

b) A munkaműveletek elvégzéséről és a föld-
terület jogszerű használatáról, a vonatkozó 
számlák adattartalmáról a mezőgazdasági 
termelő a jövedéki adó-visszaigényléséről 
benyújtott bevallásában nyilatkozik. 

c) A vámhatóság az igényjogosultságot, koc-
kázatelemzési és ellenőrzési tevékenysége 
keretében fogja vizsgálni és az ellenőrzésre 
kiválasztott visszaigénylő esetén a mun-
kaművelet elvégzése tekintetében, elekt-
ronikus úton megkeresi a mezőgazdasági 
szakigazgatási szervet, illetőleg a vízügyi ha-
tóságot, amelyek a megkeresésre 10 napon 
belül elektronikusan válaszolnak. 

d) A földhasználatot szintén a vámhatóság el-

lenőrizheti a TakarNet rendszerből. 
e) A mezőgazdasági termelőnek 2013. január 

1-jétől a papír alapon benyújtott bevallás 
esetén sem kell csatolni a gázolaj adózott 
voltát igazoló számlákat (2014. január 1-jét 
követően a mezőgazdasági termelők kizáró-
lag elektronikus úton érvényesíthetik jöve-
dékiadó-visszatérítési igényüket). 

f) A jövedékiadó-visszatérítés feltétele, hogy 
a mezőgazdasági termelő a gázolaj vásár-
lásáról vagy a gépibérmunka-szolgálta-
tás igénybevételéről saját nevére szóló, 
a bevallás benyújtását megelőző öt éven 
belül kiállított számlával rendelkezzen.  
Az új BEV_J04 nyomtatvány 2013. január 
15-től a Nemzeti adó- és Vámhivatal honlap-
járól letölthető.

g) A csekély összegű „de minimáis” támogatá-

si – a gyümölcsös, szőlő művelési ágban – 
kérelmet kizárólag a tárgyévet követő évben 
évente egyszer a gázolaj utáni jövedékiadó-
visszatérítésre vonatkozó éves bevallásban 
lehet benyújtani,  melyet a vámhatóság 
megküld a Mezőgazdasági és Vidékfejlesz-
tési Hivatal részére.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
bírálja el továbbra is a csekély összegű „de 
minimis” támogatást. Amennyiben a vámha-
tóság a jövedéki adó visszatérítésre vonatkozó 
bevallást – jogosulatlan jövedékiadó-vissza-
igénylésre tekintettel – elutasítja, úgy az új 
körülményekre tekintettel ismételten benyúj-
tott bevallás esetén a csekély összegű „de 
minimis” támogatási kérelem már nem nyújt-
ható be, mivel az elutasításról, azaz a jogosu-
latlan jövedékiadó-visszaigénylés tényéről a 
vámhatóság értesítést küld a Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Hivatalnak.(NAV)

GAZDÁLKODÓK FIGYELMÉBE

A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni
jövedékiadó-visszatérítés egyszerűsítésének lényeges elemei:

A földhasználati nyilvántartásban 
bekövetkezett fontosabb változásokról 
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Tavaszi fagyok a gyümölcsösökben

2007, 2011, 2012. Jelentős tavaszi fagykárok voltak 
ezekben az években a gyümölcsösökben. Elég nagy 

tehát a gyakoriság az utóbbi időkben, ezért érdemes e témával egy 
kicsit foglalkozni. 

A fagyás nem csak a termés nagy részét viszi el, megbonthatja a 
fák termőegyensúlyát is, beállhat az alternancia, vagyis a terméshozás 
szakaszossága is.

Kétféle faggyal találkozhatunk tavasszal. Egyik a szállított fagy, mely 
az északi hideg széllel kerül a területre. Előre bocsájtom, hogy ez ellen 
semmilyen védekezés nincs. A másik a kisugárzási fagy, mely abszolút 
szélcsendben alakul ki alacsony páratartalomnál, a föld felszínénél. Ez 
ellen van némi védekezési lehetőség. Az egyik ilyen a légkeverés mód-
szere. 10m magas szélgépeket építenek a gyümölcsösbe, 5m átmérő-
jű lapátokkal. Csak akkor van ennek értelme, ha fentebb meleg levegő 
van, mert ezt bekeveri a gép alulra, ezzel -5C fok hidegtől is megvédi 
a fákat. Helikopterrel ugyanez elérhető, de az éjszakai repülés jelenleg 
nincs megoldva. A szélgépek alkalmazásának nagy hátránya, hogy igen 
drágák.

A következő módszer a füstölés, melyet  sokszor alkalmazunk. 1-2 C 
fokkal ugyan emelheti a hőmérsékletet, de a füst megüléséhez abszolút 
szélcsend kell, ami ritkán áll elő.

A fagyvédelmi esőztető öntözés talán a legjobb módszer lenne. A víz 
ráfagyása hőt szabadít fel, 6-8 C fokkal is képes a környezetet felme-
legíteni. Nagy hátránya, hogy ezzel felszerelt ültetvény alig létezik és 
mivel a berendezésnek folyamatosan működni kell, nagy a vízfelhaszná-
lás, ami igen költséges és ebben az időszakban a talaj többnyire vízzel 
még eléggé telített.

Van olyan eljárás is, ahol a fagyvédelmi gépekben propán-bután gázt 
égetnek el és ventillátorral szétfújják a gyümölcsösben, 1.5-2C fokkal 
emelve a hőmérsékletet. A módszer szintén nagyon költséges, nehezen 
járható út.

Az ültetvények fűtésére is vannak példák. Ez történhet: olajkályhával, 
gázkályhával, kokszkályhával, parafingyertyával. Mondanom sem kell, 
hogy kivitelezhetőségben és költségben mit jelentenek ezek.

Nem egyszerű tehát a virágzáskori fagyok ellen védekezni. Próbál-
kozásaink többnyire eredménytelenek és csak a lelkiismeretünk meg-
nyugvását szolgálják. Az intenzív gyümölcsösökben azért kellene, hogy 
legyen értelme és jelentősége a fagy elleni védekezéseknek.

Telepítés előtt jól nézzük meg a területet, fagyzugos helyre se almát, 
se meggyet ne ültessünk. 

Eperjesy Ferenc

Mezőgazdasági hírek
Rovatvezető: Eperjesy Ferenc

A Rétközi Önkéntes Köz-
pontot a Szalmaszál Fogya-
tékos Embereket Segítő 
Szolgálat valamint a Vá-
rosépítők Köre Közhasznú 

Egyesület hozta létre - „Az önkéntesség elter-
jesztése a konvergencia régiók területén” című 
pályázatra, melynek azonosítószáma: TÁMOP 
5.5.2. 11/2- 2012-0069.

A Központ 2012. szeptember 29-én, ibrányi 
székhellyel kezdte meg működését. Ez az 
önkéntes pont azért jött létre, hogy a Közép- 
Szabolcsi Kistérségben (Balsa, Buj, Gávaven-
csellő, Ibrány, Nagyhalász, Paszab, Tiszabercel, 
Tiszatelek) elterjessze az önkéntesség elvét, 
valamint megtalálja azokat a szervezeteket, 
amelyek várják, és szívesen fogadják az ön-
kéntes munkát végzőket. Központunk feladatai 
közé tartozik, hogy felkutassa és regisztrálja a 
térségben az önkéntes munkát végző szemé-
lyeket. Azt tapasztaltuk, hogy az általunk szer-
vezett progra mokra a vártnál többen 
jönnek el, és összefognak egy jó ügy érdeké-
ben az itt élők. Együtt, egymás munkáját segít-

ve dolgoznak. Nagyon nagy eredménynek tart-
juk ezt, mert a rétközi térségben a legtöbben a 
mindennapi megélhetésért küzdenek nap mint 
nap, mégis a Központ hívására önkéntesen dol-
goznak programjainkon.

Úgy véljük, olyan önkéntes közösséget hoz-
tunk létre, amelyik képes pénzbeli juttatás nél-
kül is munkát végezni azért, hogy saját élette-
rét és a közösség életét jobbá tegye.

Önkéntes munkára felkészítő tréningjeinket 
100-an végzik el. Ők a tréning alkalmával 20 
órában hallhatnak az önkéntes tevékenység 
jogi szabályozásáról, konfliktuskezelésről, ön-
ismeret- és személyiségfejlesztésről, valamint 
intézmény specifikus modulokról. Ez utóbbi azt 
jelentette, hogy a három fogadó szervezetünk 
közül alkalmanként bemutatkozhatott egy szer-
vezet. A Központ három fogadó szervezete: az 
ibrányi Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakkö-
zépiskola és Kollégium és annak tiszaberceli 
telephelye, a Szalmaszál Fogyatékos Embe-
reket Segítő Szolgálat, valamint a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Területi 
Gyermekvédelmi Központja.

Eddigi programjain, akcióink közül a legnép-
szerűbbek voltak az önkéntes napok és találko-
zók, a projektindító rendezvényünk, a karácso-
nyi műsoraink, kiszebáb égetés. 

Célunk továbbra is a nagyobb részvételi 
arány elérése, a tájékoztatás, részvételre való 
ösztönzés, elismerés.

Nyitottak vagyunk önkénteseink ötleteire, 
tudatosan vonjuk be őket programjaink meg-
valósításába, szervezésébe. 

2013. szeptember 30-án véget ér projek-
tünk, de folytatni kívánjuk tevékenységeinket, 
önkéntes programjainkat, akcióinkat. Ennek 
kapcsán fontosnak tartjuk tevékenységek új 
típusainak bevezetését, szakmai tudásátadást 
célzó programok indítását, nagyobb részvéte-
li arány elérését, új önkéntességre hajlamos 
személyek felkutatását, közösségi kapcsoltok 
elmélyítését. Önkénteseink számát 2016-ig 110 
főre, 2018-ig pedig 120 főre szeretnénk emelni, 
ezzel arányosan nőne a projektbe bevont hát-
rányos helyzetűek száma is kb. 25 főről 35 főre.

A Rétközi Önkéntes Központ az Európai 
Unió támogatásával jött létre.

Az önkéntesség elterjesztése!

A Rétközi Önkéntes Központ 
önkénteseket keres!

Olyan lelkes, segítőkész érdeklődőket kere-
sünk, akik tenni akarnak valamit lakóhelyük 
környezetéért, annak fenntarthatóságáért vagy 
egyszerűen egy jó ügyért.
Várjuk programjainkra azokat, akik szeretné-

nek a Központ akcióin aktívan részt venni.
Pl.: parlagfűírtás, illegális szemétlerakók felszá-
molása, faültetés, nyári táboroztatás, videózás, 
fotózás, stb.
Keress bennünket, további lehetőségeket is 
biztosítunk.
Jelentkezni lehet a 06 20/7753-961-es telefon-
számon, a retkozionkenteskozpont@gmail.
com email címen vagy a RÖK Irodában szemé-
lyesen: Ibrány, Lehel u. 64.

ÖNKÉNTES TOBORZÁS
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NAPLÓ
Berczeli

Együtt Tiszabercelért Egyesület 
Adószám: 18035090-1-15

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

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

tiszaberceli civil szervezetek:

Köszönjük, hogy egyesületünk újraalakulását követően sokan eljöttek, és sokan nagy-
lelkű adományaikkal támogatták a 2012. december 8-án megrendezett bálunkat. Ado-
mányba kaptuk többek közt az étel alapanyagát, a 
zenekar szolgálatát, a helyszínt. Több mint 130-an 
voltunk együtt a Szakiskola tornatermében, ahol 
rendkívül finom volt a vadétel, jól játszott a hangu-
latfelelős zenekar, de a legjobb mégis a társaság, 
a bálozók voltak.
Méltó lezárása volt ez a boldog ünnep a szép ősz-
nek!
Mindannyiunknak kívánunk boldog új tavaszi sze-
zont, a vezetőség nevében:

Görömbei Vilmos, egyesületi elnök

Kedves Sportkedvelők!


