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NAPLÓ

Kedves Tiszaberceli Lakosok!
Karácsony a legbensőségesebb ünnepünk. Az ünnepi készülődés izgalma után a meghittség különleges hangulata,
az egymásra figyelés melengető érzése tölti meg az otthonokat.
Karácsony örömét osszuk meg a környezetünkben egyedül
élőkkel is. Szépítsük meg ünnepüket azzal, hogy meglátogatjuk őket, vigyünk nekik ajándékba szívből jövő, kedves
szavakat.
Áldott, szeretetteljes karácsonyt és békés, boldog új évet
kívánok magam és képviselőtársaim nevében minden lakosnak.
Tisztelettel és szeretettel
Szántó Zsolt
polgármester

Menjünk!
Érdes hangú, öreg pásztor
szava hallatszott a nyájból:
– Menjünk el mind Betlehembe!
És szavait tett követte.
...Érdes hangú, öreg pásztor,
mit tudott ő a világról?
Égiekről-földiekről,
prófétai ígéretről...?
Mégis, bárányaik mellett
élték át a nagy kegyelmet:
mennyei hang szólt hozzájuk,
és angyalok énekeltek...
Ők – végén a látomásnak
csak annyit mondtak egymásnak
– és ez hatolt a lelkembe –
„Menjünk el mind Betlehembe!”
– Menjünk el mind Betlehembe!
Találjunk rá a Kisdedre!
Ő az, Akit várva vártunk,
Urunk, Megtartónk, Királyunk!
Lukátsi Vilma

TISZABERCEL KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HIVATALOS LAPJA
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Sajtónap: 2016.december 14.
2016. december 14-én ünnepeltük a Berczeli
Napló megjelenésének 20 éves évfordulóját.
Az újság írásában, szerkesztésében és terjesztésében résztvevők együtt ünnepelték e
jeles alkalmat. A megjelenteket köszöntötte
Szántó Zsolt polgármester és a jelenlegi főszerkesztő. Hajnal András és Papp János az
indulás emlékezetes pillanatait osztotta meg
a jelenlévőkkel. Rövid történeti áttekintést
Zsíros Antalné munkatársunk adott, melyet
most megosztunk Önökkel.

„20 éves a Berceli napló
Tisztelt Közönség!
Kedves Szerkesztők!
Különleges jubileumot ülünk. Településünk, önkormányzatunk kedvelt folyóirata, a Berczeli Napló betöltötte 20. évét, mondhatnánk felnőttkorba
lépett.
1996.április 1-én indult. Az első oldalon Hajnal András polgármester Beköszöntője, az utolsó oldalon a következő szöveg:
,,Tiszabercel Önkormányzatának lapja.
Kiadja: Tiszabercel Község Önkormányzata.
Felelős Kiadó: Hajnal András polgármester.
Felelős szerkesztő: Papp János jegyző.
Szerkesztők: Zsíros Antalné, Eperjesy Ferenc,
Papp Tibor református lelkész”
Így indult!
Már a kezdetekkor, és azóta is sokan bábáskodtunk azon, hogy a
Berczeli Napló az legyen, aminek született. Kiteljesedjen, értéket teremtsen a jelen és utókornak egyaránt. A település történetét, mondhatnánk
történelmét teremtette meg azzal, hogy a faluban nyilvánosságra hozza
eseményeinket, bepillantást engedjen intézményeink életébe, hétköznapjainkba, sikereink, ünnepeink, netán kudarcaink körébe.
Köszönetet kell mondanunk az önkormányzatnak azért az anyagi áldozatvállalásáért, hogy lehetővé tette, hogy több mint 700 újság havonta
eljuthatott valamennyi háztartásba. Napjainkban 2 havonta, illetve negyedévenként kerül az olvasók kezébe. 2002-től a neten is bemutatkoznak a Berczeli Napló számai, csodálatos élményt nyújtanak az ez iránt
érdeklődőknek.
Köszönet és dicséret illeti azokat a személyeket, akik szerkesztettek,
írtak, rovatokat vezettek, korrektorkodtak, fotóztak, szinte kötelességszerűen álltak az újság mellé, betartva a határidőket, hogy időben nyomdába juthasson az összegyűjtött és beszerkesztett anyag.
Erről a szerkesztők tudnánk igazán mesélni! Papp János, Dr Szilágyi
Norbert (2007-től), Tóthszegi-Németh Éva, Dovedovszki Donát, Czene
István, Tompa Gizella és Kovácsné Elek Irén, aki egy éve, hogy bekap-

csolódott a Napló történetébe.
Az évek során szaporodtak a rovatok, némelyik
mögött kis ,,stáb” állt, párhuzamosan kapcsolódtak a megalakuló civilszervezetek tematikájához vagy fordítva. Felölelték a falu társadalmi
rétegeződését, fontos tájékoztatást adtak múltról, jelenről.
Vegyük sorra őket! A képviselőtestület háza
tájáról, A mi naplónk, Óvó-hírek, Nyugdíjas
élet, Községünk szülötte, Mesél a múlt, Baráti
oldalak, Egészségünkért, Könyvtári lapozgató,
Színes oldalak, Körkérdések, Mezőgazdasági hírek, Sportrovat, Horgászsarok, a Reményt adó Egyesület hírei (református egyház), a jó néhány
évig szerkesztett keresztrejtvény, vagy a később induló Nagymama fakanala.
Időt és erőt nem kímélve a szerkesztők szakmai tudásukkal, jártasságukkal, szépirodalmi próbálkozásokkal tették még tartalmasabbá a falunak szóló kis folyóiratot. Írt bele gyerek, fiatal, középkorú és időskorú.
Így lett érdekes és olvasmányos. Így lett igazán a miénk.
Milyen jó, hogy egybegyűjtve, egybekötve áll rendelkezésünkre valamennyi példány! Féltve őrzi a Tiszaberceli Bessenyei Könyvtár. Tegyék
is! Különleges és ünnepi élmény belelapozni, böngészni, rácsodálkozni a
címoldalra, a küllemre, a fotókra, egy-egy vezércikkre vagy az esetleges
,,tüskés sarokra”, sorsokat bemutató írásokra, egyszóval mindenre.
Ki kell próbálni! Én már tapasztalást szereztem. Ahogy én, úgy mások is
megerősíthetik, hogy rengeteg értéket őriznek a lapok. Megelevenednek
a turisztikai napok, a Bessenyei család a Tiszának gyönyörűségével, a
90 éves tűzoltó egyesület, a hagyományőrző bálok, a tiszteletesi beiktatás, a hajdani lovas napok, a mezőgazdasági kiállítások gyönyörűséges
virágaival, a 100 éves római katolikus templom, de ott vannak a felújított
és megépített középületeink, az árvízi veszélyhelyzetek, a közállapotokat, közbiztonságot bemutató értékek, a választások helyzetei, a Takaros
porta mozgalom, a faluszépítés, nyugdíjasaink múltat idéző írásai, mint
a Drága kelme, Menekültünk, Szomorú nyárfaerdő, Nehéz volt, de szép
volt.
Bíztatásul! Kívánom, hogy éljen és maradjon meg a Berczeli Napló falunknak, Tiszabercelnek, annak a 12-14 embernek az összefogásával,
amelyre a jelenlegi szerkesztő bizottság számíthat, sőt aktivizálódjanak
mások is.”
Településünk szerves részévé vált a Berczeli Napló, szívünkhöz közel áll.
Ez az évforduló lehetőséget adott a múlt áttekintésére és a jövő tervezésére. Minden kedves eddigi és jövőbeli munkatársunknak köszönetet
mondunk, és bízunk abban, hogy a település sajtója ez után is teljes
tájékoztatást nyújt Önöknek.
Kovácsné Elek Irén
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A Képviselő-testület háza tájáról
Önkormányzatunk Képviselő-testülete az elmúlt időszakban is aktívan folytatta munkáját,
és településünk számára fontos döntéseket
hozott.
A 2016. évi szociális tűzifa pályázatra önkormányzatunk is benyújtotta pályázatát. A tavalyi 321 erdei m3 helyett, ez évben 198 erdei
m3 –re kaptunk támogatást, 3.771.900 forint összegben. Önkormányzatunkat terheli a fa településre történő leszállításának költsége mintegy
850 000 forint. Az önkormányzat szociális rendeletét a Képviselő-testület módosította.
2017. évtől új országos informatikai program kerül bevezetésre az önkormányzatoknál ASP néven. Önkormányzatunk, mint a Közös Hivatal székhelye a két község Tiszabercel és Balsa település nevében nyújtott be
pályázatot a technikai feltételek megteremtésére. Az elnyert támogatás
összege 6 000 000 forint, mely a két települést illeti meg.
Ibrány- és Térsége Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálatot Fenntartó
Társulás intézményének keretében ellátott családsegítő és gyermekjóléti feladatok rendszerének átszervezését is megtárgyalta a Képviselőtestület. Jogszabályi változás miatt a Társulás megszüntetésre kerül és
2017. január 1. napjától Ibrány város intézménye látja el a feladatot. A
lakosság számára ez nem jár változással az intézmény eddig megismert
dolgozói látják el ezentúl is a feladatot.
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC.
törvény 2. mellékletében meghatározottak szerint 2017. január 1. napjától az önkormányzat által ellátott gyermekélelmezési feladatok, csak
intézményi keretek között láthatóak el. Képviselő-testületünk ezért 2017.
január 1. napjától létrehozta Tiszabercel Község Önkormányzatának Közétkeztetési Intézményét.
A Képviselő-testület döntött 2017. január 1. napjától bevezeti településünkön az idegenforgalmi adót. Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 100 Ft. Az adó bevezetésére egy turisztikai pályázat
benyújtása miatt volt szükség
Képviselő-testület felülvizsgálta a térítési díj rendeletét. Változatlan áron
biztosítja 2017. január 1. napjától a gyermekétkeztetést, a szociális étkez-

tetést és a nappali ellátás keretében biztosított étkeztetést. A dolgozóknak biztosított ebéd térítési díját bruttó 432 forint/ebéd összegről 483
forint/ebéd összegre módosította.
A Konyha infrastrukturális felújítására 39.363.500 forintot és a Tiszaberceli Közös Önkormányzati Hivatal (székhelyhivatal) fejlesztésére
30.000.000 forint támogatást nyert az önkormányzat.
Tiszabercel Petőfi utca 4. szám alatti ingatlant az önkormányzat a közmunka telephelyének megvásárolta.
A lakosság széles körét érintő döntések:
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz csatlakozott önkormányzatunk.
Településünkön 13 nappali tagozatos felsőoktatási intézménybe járó
Tiszaberceli lakos nyújtott be pályázatot, akik az ösztöndíj támogatás
keretében az önkormányzattól havi 3.000 forint támogatást valamint a
központi költségvetésből további 3.000 forint támogatást kapnak 10 hónapon keresztül.
Tiszaberceli állandó lakcímmel rendelkező középiskolai tanulmányokat
folytató és nappali képzésben részt vevő első diplomájukat szerző főiskolai illetve egyetemi hallgatók számára 10.000 Ft/fő rendkívüli települési
támogatást biztosított a Képviselő-testület . 91 fő részére 910.000 forint
támogatás került kifizetésre.
Az Ibrányi Árpádfejedelem Általános Iskola Tiszaberceli Bessenyei
György Tagintézményébe járó gyermekeknél négy fő esetében a könyv
csomag árát a Képviselő-testület átvállalta, így minden Tiszabercelre
járó általános iskolás ingyenesen jutott tankönyvhöz.
A karácsonyi csomag vásárlásáról is döntött a Képviselő-testület és
annak fedezetére 2,5 millió forintot biztosított.
Az időskorúak számára a Képviselő-testület megbecsülése és tisztelete
jeléül 3.000 forint támogatást biztosított az idősek napja köszöntésekor.
A támogatásra 62. életévét (2016. december 31. napjáig) betöltött személyek voltak jogosultak.
A szociális célú tűzifa igényléséhez a tájékoztató a lapban megtalálható.
Kovácsné Elek Irén
jegyző

FELHÍVÁS SZOCIÁLIS TŰZIFA KÉRELEM BENYÚJTÁSÁRA
Tiszabercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete központi
költségvetési forrásból természetbeni szociális tűzifa támogatásban
részesíti azon rászoruló háztartásokat, amelyek tűzifával történő fűtőberendezéssel rendelkeznek és megfelelnek az alábbi feltételek egyikének.
Az aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, közüzemi díj-támogatásra jogosult, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos
helyzetű gyermeket nevelő háztartások esetében a kérelem benyújtásának határideje:

2016. december 15. (Az aktív korúak ellátására, az időskorúak járadékára való jogosultságot igazolni kell.)
Azon háztartások esetében, ahol az előzőekben felsorolt ellátásokban nem részesül senki, de az egy főre eső jövedelem nem éri el a
85.500,- Ft-ot, egyedülálló esetén 128.500,- Ft-ot, a kérelem benyújtásának határideje 2017. január 15.
A jövedelmet a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelemről szóló
munkáltató által kiállított jövedelemigazolással, a nyugdíjat, nyugdíjszerű ellátást a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság év elején megküldött igazolásával kell igazolni.

A határidő elmulasztása jogvesztő.
Az egy lakcímen együtt lakó, bejelentett lakó vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személyek CSAK EGYSZER RÉSZESÜLHETNEK TÁMOGATÁSBAN.
Kérelem nyomtatvány igényelhető, illetve benyújtható az Önkormányzati Hivatalban.
A KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSA FOLYAMATOSAN TÖRTÉNIK, KEDVEZŐ ELBÍRÁLÁS ESETÉN A FA ÁTVÉTELÉRE JANUÁR-FEBRUÁR HÓNAPOKBAN SZAKASZOSAN KERÜL SOR.
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Ovi
hírek
Rovatvezető:
Tarjányi Ferencné

Színes, tartalmas programokon
vettünk részt
Őszi tanulmányi sétánk első állomása
egy almáskertbe vezetett. Laci bácsi
nagyon aranyosan, kedvesen fogadott
minket, elmesélte, hogyan lesz a magból
alma. A gyümölcsöket jókedvvel szedtük
a fáról, raktuk vödrökbe, ládákba, s közben mondókákat, verseket mondtunk,
dalokat énekeltünk. A nagycsoportos
gyerekekkel meghívást kaptunk a Vakok
és Gyengénlátók Egyesületének ünnepségére, amelyen a Pinokkió című zenés
táncot adtuk elő, mely nagy sikert aratott a vendégek körében.
Az állatok világnapja alkalmából Bujra
látogattunk el, ahová busszal utaztunk, s
egy szép rendezett portán sokféle állatot
nézhettünk meg. Másnap pedig ez alkalomból „A róka és a kakas” című mesét
dramatizáltuk el, melyért nagy tapsot
kaptunk gyerekeinktől.
„Tök jó délelőttöt” is tartottunk, meghökkentő töklámpásokat fúrtunk, faragtunk,
melyeket az óvoda ablakpárkányán helyeztünk volna el. De már aznap délután
sajnálattal láttuk, hogy valakik tönkretették a gyermekek munkáját a legnagyobb
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szomorúságunkra.
Következő sétánk a tűzoltószertárba volt.
(A Tűzoltó Egyesület oldalán olvashatnak
róla.)
Megérkezett a várva várt Télapó is, ígértek a gyermekek minden szépet és jót, s
boldogan vették át a szép piros csomagba rejtett finomságokat. Hogy fokozzuk
a Télapó várás izgalmát, a lelkes óvónői
csapat bábelőadással örvendeztette
meg a gyerekeket. A mese címe A Télapó kesztyűje volt, a siker természetesen
most sem maradt el.
Itt szeretnénk köszönetet mondani az
édességekért az Önkormányzatnak.
A nagycsoportosok az Idősek Házában a
Mikulás ünnepségen is részt vettek – kis
mikulásoknak öltözve – vidám táncot adtak elő. Örültünk, hogy mosolyt tudtunk
varázsolni a nénik és bácsik arcára kis
műsorunkkal.
Egészségnapot is tartottunk, mivel
óvodánk csatlakozott a Gondolkodj
Egészségesen! Programhoz, mely lehetővé tette, hogy minden gyermek kaphatott egy zsákocskát, mely fogkrémet,
papírzsebkendőt, ivólevet s több füzetet,
rajzolókát tartalmazott.
Karácsonyra is készülünk, jelenetet, szép
verseket, dalokat tanulunk, hogy meghitté tegyük szép ünnepélyünket.
Soraim végén szeretnék minden Kedves
Olvasónak e pár sor idézettel Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új
Évet kívánni:
„Millió csillag ragyog fenn az égen, gyémántként szikráznak az éj sötétjében.
De egyik fény sem csillog olyan szépen,
mint a szeretet az emberek szívében.”

Az Együtt Tiszabercelért Egyesület életéből
Új tagokat is köszönthettünk az Együtt Tiszabercelért Egyesület minap megtartott közgyűlésén, ahol a hivatalos program után megérkezett a Mikulás is, és szerény, mondhatni
tollvonásnyi ajándékkal köszönte meg a tagság egyéves
munkáját. Egy kis harapni- és innivaló (tea) elfogyasztása
után szellemi táplálék is került: Tiszabercel történetéről,

látnivalóiról, érdekességeiről vetélkedhettek a résztvevők.
Úgy tapasztaltuk, jó hangulatú találkozó részesei lehettünk. Az egyesület vezetősége nevében kívánunk minden
bercelinek, és távolabb élő, Bercelt szerető barátainknak is
békés, szép ünnepet.
Száraz Lászlóné

Gratulálunk
házasságkötésük
50. évfordulója
alkalmából
Kocsis Antalnak és Hajnal Emmának,
akik 1966. október 15-én kötöttek házasságot.

Sánta Mihálynak és Sebők Máriának, akik
1966. október 8-án kötöttek házasságot.
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Rovatvezető:
Stefánné Kiss Erzsébet
Tagintézmény-vezető helyettes

A mi

„Tanuljátok szeretni a könyvolvasást,
Amely tudóssá teszen benneteket
Fáradtság nélkül gyönyörűségesen.”
(Bethlen Miklós)

NAPLÓNK
Megemlékezés az aradi vértanúk napján
„Tizenhárom hős katona
Nem fejeltjük el soha:
Arad, a magyar Golgota!
Emléketek él szívünkben,
Élő emlék évről évre
Nagy tettekről hírt regélve.”
/Csente Julianna/

végeztek ki Aradon.
Mécsest gyújtottunk Gróf Batthyány Lajos emlékére is, akit szintén október 6-án végeztek ki Pesten.
Ők mindannyian a szabadságért adták életüket.
Nevüket, emléküket tisztelettel őrizzük szívünkben.

Karácsonyi kézműves
foglalkozás

Az aradi vértanúk tiszteletére október 6-án ünnepséget rendeztünk iskolánkban.
Irodalmi műsorral emlékeztünk a magyar szabadságharc honvédtisztjeire, akiket 1849. október 6-án

„Nemcsak a húszéveseké a világ”
Október 7-én az időseket köszöntöttük, immáron 23. alkalommal.
Iskolánk tanulói zenés irodalmi összeállítással, az énekkar műsorával és egy táncos produkcióval
kedveskedtek a község idős embereinek.

Megérkezett a Mikulás az iskolába
Az alsó tagozatos tanulókat délelőtt látogatta
meg a Télapó bácsi a krampuszaival. Volt is nagy
megilletődés!
Délután a felsősökhöz jött el, minden osztály műsorral szórakoztatta a messziről jött vendégeket!

„Sok kis gyerek örömére
A Télapó eljött végre”
/Bódi Irén/

Télapó bácsi kiosztotta az ajándékokat, a krampuszok a virgácsokat, és következett a közös
DISCO.
A délután nagyon jó hangulatban telt.

A Tiszaberceli Bessenyei György Általános Iskola dolgozói és diákjai ezzel a verssel kívánnak a
Berczeli Napló valamennyi olvasójának békés,
meghitt ünnepeket és boldog új évet!
Szepsy Eleonóra: Boldog új évet!
Az új évben az emberek
igaz szívvel szeressenek!
Egészséged el ne hagyjon,
jókedved is megmaradjon!
Kívánok még néhány dolgot,
azzal űzöm el a gondot:
télen meleg, fűtött szobát,
nyáron vidám lubickolást.
Kevés munkát, sok pihenést,
barátokkal víg nevetést.
Étel, ital bőven legyen,
ne hagyjon el az értelem!
Kedveljed az embereket,
s kapsz helyébe szeretetet.
Ami fáj, az meggyógyuljon,
ha van ráncod kisimuljon!
Álmod, vágyad teljesüljön,
gond és bánat elkerüljön!
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Nyugdíjas élet
Rovatvezető: Zsíros Antalné
egyesületi elnök

HÍREINK
• Hagyomány, hogy településünkön évről évre önkormányzati szervezésben méltóan
megemlékeznek az idős korosztályról.
Így volt ez 2016. október 7-én is,
ahol nyugdíjasaink szép műsort
és anyagi támogatást kaptak.
Köszönjük.
• Az IDŐSEK VILÁGNAPJÁT
Nyíregyházán is megünnepeltük, ahol Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Nyíregyháza város vezető emberei, valamint Dr.
Vinnai Győző képviselő köszöntötte a közel 1000-s létszámú
nyugdíjas csoportot.
Egyesületünk is képviseltette
magát. A helyszín a Continental
Aréna volt, ahol a Móricz Zsigmond Színház fiatal művészei
adtak színvonalas zenés műsort.
• November 12-én a Tüdőgyulladás Világnapján – ami egybeesett a Múzeumfalu Márton
napi rendezvényével – sajnos
kevesen tudtak részt venni a
rossz időjárás miatt.

• December 7-én közbiztonsági tájékoztatót hallgattunk meg
közel harmincan.
Az áldozattá válás megelőzése
érdekében tartott előadást Urbán Csaba rendőrnyomozó, a
Nyíregyházi Rendőrkapitányság
Bűnmegelőzési Csoportjából.
Okos tanácsokkal látta el a
hallgatóságot, sok-sok példával
illusztrálta az időseket becsapó
„divatos” helyzeteket, a megfélemlítés módjait. Köszönjük
érdekes és derűs előadását.
Hasznosnak ítéltük meg. Mindnyájunkat nagyobb óvatosságra intett mondandója, és arra,
hogy a hiszékenység nagy bajt
tud okozni.
• December 12-én az Idősek
karácsonyán vettünk részt Nyíregyházán, a Római Katolikus
Társszékesegyházban.
• Egyesületünk karácsonyát
december 19-én a Teleházban
tartjuk meg.
• December 21. - Karácsonyi
forgatag – munkával segítünk
be.

Köszöntés a szeretet jegyében
„Mintha kézzel törölték
volna az őszi színeket...
S csillogó zúzmarából
készültek az új díszletek.”
Anna Mária Seibel

Sikeres volt a december 1-jén megtartott rendezvényünk, ahol 50 névnapos és 8 születésnapos
(ún. kerekszületésnapos 60. 65. 70. 75. 85.) tartotta kezében a gyönyörű virágokat. A virág mellett
hangulatos verses-dalos összeállítású műsor
hangzott el a szeretet jegyében. Elsőként Natkó
László szavalta el Endrődi Sándor A szeretetről
című versét. Az „Éljenek soká” kívánság mellé
Szántó Zsolt polgármester pohárköszöntője kapcsolódott.
A KERESZT-NÉVADÁS történetiségével (századokra visszanyúlva) Zsíros Antalné foglalkozott,
majd régi, vidám névnapi köszöntőket hallhattunk. Az énekkar
„rózsa-dal-csokra” és Bíró Pálné
szavalata tette meghatóvá rendezvényünket.
Ünnepi hangulatot árasztott
minden: a fehérterítős asztalok a virágtálakkal, a gazdagon

megrakott húsostálak, a finom sütemények, a
terem sarkában elhelyezett tombolatárgyak, és
a különlegesen, művészien elkészített „Mézeskalács adventi koszorú”. Mindenki ezt szerette
volna megnyerni, hiszen ez volt a főnyeremény.
Mestere, készítője Fekete Béláné, akinek ez úton
is gratulálunk – munkája szépművészeti alkotás
volt, de mindenki örült a sok-sok nyereménynek.
Zsíros Antalné
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Betekintés
az Idősek Háza
életébe
“Jóságos szívekben, mindig van napsugár,
Az ember lelkével lát igazán.”
Október 18-án részt vettünk a Nyírségi Látássérült Egyesület a Fehér Bot napja alkalmából
megrendezett Nemzetközi Kulturális Seregszemléjén, melynek a Nyíri Fészek Étterem
adott otthont. E napon számtalan civil szervezet

Vendégeskedtünk
és őket segítő önkéntesek igyekeztek felhívni a figyelmet a fogyatékkal
élők helyzetére, akiket csodálni érdemes, hogy a modern technika és segítő szándékú emberek segítségével
hogyan próbálnak saját lábukra állni
a társadalomban.
Az egyesület tagjai vidám énekszóval kedveskedtek a rendezvényen résztvevőknek, valamint költőket mutattak be a vakok világából.
Megismerkedhettünk a Szatmárnémetiből érkezett “Vega Kultúrcsoporttal”, ráadásként közösen énekeltünk egy magyar népdalt is. A sza-

Jótékonysági hangverseny

Mikulás
ünnepség

badkai egyesület képviselője egy szerb nyelvű
verssel lépett fel, valamint a csoport egy tagja
harmonikán adta elő népzenei szerzeményeit.
Intézményünk részéről Bíró Pálné verssel köszöntötte a jelenlévőket. Nagy sikert aratott a
Tiszaberceli Önkormányzati Óvoda csoportjának zenés-táncos műsora is.
A műsorszámok után közösen fogyasztottuk
el az ízletes és igen bőséges ebédet. Köszönjük
a meghívást, a vendégszeretetet és a kölcsönös odafigyelést.
Gliba Lászlóné

„Szerezz örömet másoknak”

Részt vettünk a nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola nagytermében rendezett jótékonysági hangversenyen.
A Patrónus Egyesület szervezte teltházas koncerten Szíj Melinda mutatta be „A szerelem
himnusza” című műsorát. Edith Piaf közismert
dalai mellett más slágerek is felcsendültek az
est folyamán kellemes kikapcsolódást nyújtott
a közönségnek.

Programsorozatunkat folytatva ellátottaink
MIKULÁSA fogyatékkal élő fiatalokat vitt el a
McDonald’s-ba egy közös vacsorára a Mikulás
nap alkalmából.

December 6-án az óvodás gyerekek látogattak
el hozzánk Mikulás napi műsorukkal.
A közös tízórai elfogyasztása után felelevenítettük a régi népszokásokat, majd zenét hallgattunk. A nap végén az ajándékosztás sem ma-

radt el, melyet köszönünk Polgármester úrnak
és a Képviselő-testületnek.
Átadtuk ellátottainknak a gondozónők által készített kis karácsonyi meglepetést.

Foglalkozások

Igazi élmény volt!
Köszönjük!

Köszönjük!
E néhány soron keresztül szeretnék a magam,
a dolgozók és ellátottaink nevében köszönetet
mondani az Önkormányzatnak, támogatóinknak, segítőinknek az egész éves támogatásért, segítségnyújtásért.
A további közös együttműködés reményében
kívánok jó egészéget.

Diótörést szerveztünk az
ünnepi sütéshez.

Karácsonyi ajándéktárgyakat
készítettünk.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog
új évet!
Gliba Lászlóné
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90 éves a Tiszaberceli Önkéntes Tűzoltó Egyesület

A Tiszaberceli Önkéntes tűzoltó Egyesület 2016. november 11-én ünnepelte megalakulásának 90. évfordulóját, mely alkalomból ünnepi közgyűlésre került sor. Az ülést megtisztelte jelenlétével Dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő, Dombrády László nyá. tűzoltó ezredes, a megyei
tűzoltó szövetség elnöke, Toldi András tű. őrnagy, a nyíregyházi hivatásos tűzoltóság parancsnoka, Pernyák Sándor nyugalmazott tű. ezredes,
Leskovics Zoltán tű. alezredes, tűzoltósági főfelügyelő, a katasztrófavédelmi igazgatóság, a járási hivatal, az ibrányi
rendőrőrs képviselői, a környékbeli egyesületek parancsnokai, volt jegyzőink, Papp János
és Dr. Szilágyi Norbert, akik nagyon sokat
segítették munkánkat, és nem utolsósorban
jelenlegi polgármesterünk, Szántó Zsolt és Kovácsné Elek Irén jegyzőnőnk.
Aranyos Tibor egyesületi elnök megnyitója után a 90 év eseményeit Hajnal András,
az egyesület volt elnöke és Natkó László, az
egyesület parancsnoka méltatta:
„Az 1920-as években a tiszaberceli emberek
is ráébredtek arra, hogy anyagi javaikat a
tűztől csak úgy tudják megvédeni, ha ezt szervezett
formában teszik. Korabeli jegyzőkönyvből tudjuk, hogy
id. Biró Pál, Zsadányi János és Molnár Sándor kezdeményezésére 18 fővel 1926. május 30-án megalakult
az önkéntes tűzoltó egylet. Parancsnoka Veres János
segédjegyző lett.
Még ebben az évben egy lóvontatású, kézzel hajtható
kocsifecskendőhöz jutottak, amely ma a Polgármesteri
Hivatal előtt látható. Hogy ilyen szép állapotban megmaradt, annak köszönhető, hogy a háború ideje alatt
Kiss Pista bácsi, volt parancsnok vezetésével elásták,
majd a harcok elmúltával újra elővették. Jelenlegi állapota köszönhető Csicsvári Gyula és fia, Csicsvári Tamás keze munkájának.
1927-ben lendült fel az akkori járásokban a tűzoltóságok fejlesztése, ami
olyan sikeres volt, hogy a berceliek 1928. szeptember 30-án már Rakamazon vettek részt versenyen. Eredményről feljegyzés nincs.
1929-ben Nyíregyháza adott otthont a versenynek, a tiszaberceliek a

községi kezdők csoportjában indultak, és 4. helyen végeztek. A siker
úgy meghozta a berceliek kedvét, hogy 1930. szeptember 14-én már Tiszabercel adott helyet a versenynek.
Az 1900-as évek elejétől a tűzvédelem kezdetleges volt, nem olyan, mint
a mai időkben. A gazdák portáján gyúlékony anyagok voltak, széna-,
szalmakazal, a házak nádfedelesek. A legnagyobb tűzeset 1948-ban volt
a faluban, a mai Kossuth utcán 11 ház semmisült meg. Nagypénteken
az egyik ház udvarán lévő kemencéből egy
szikra kipattant, és a szomszéd nádfedeles
ház teteje lobbant lángra, amit a böjti szelek
tovább terjesztettek.
Az 50-es években minden ház udvarán kötelező volt a kapitányvíz, a tűzcsóva és a
csáklya, a tűzoltás eszközei. A református
templom tornyában tűzőrséget láttak el,
a tüzet a harang félreverésével jelezték, a
tűzoltást már lóvontatású lajtos kocsival és
kocsifecskendővel látták el.
A 1960-as években a tsz megalakulását követően már volt külön tűzvédelmi megbízott
a községi tűzoltók mellett. 1970-ben lendült újra fel az
egyesület tevékenysége, ebben az évben épült a jelenlegi tűzoltószertár, egy szerállással, egy pihenőszobával, ami jelenleg klubszoba, iroda, és állandó kiállítás
látható benne. Ekkor már egy használt ZUK kisteherautó is szolgálta a tűzvédelmet. Az egyesület vezetői és
parancsnokai Zakuczi Miklós pk., Kiss István pk., Rendes József pk., Hajnal Balázs, Vass István helyettesek
és Farkas Dániel pk. voltak.
1987 őszén ismét parancsnokváltásra került sor, ekkor
választották parancsnoknak Natkó Lászlót, aki az idén
50 éves önkéntes szolgálatát tölti, 29 éve parancsnoka
az egyesületnek. Ekkor kezdődött az egyesület újjászervezése a régi tagok megtartása mellett, az általános iskolai korosztály
bevonása, akiknek már a gyermekeivel találkozhatunk a versenyeken. A
felnőtt női raj tagjai ma már nagymamák, de még mindig az élmezőnyben jegyzik őket.
1989-ben rendezték az egyesületek jogi helyzetét, önálló egyesületek let-
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tek, addig a mindenkori tanácselnök volt az egyesület elnöke. 1991-ben
Hajnal Andrást választották elnöknek.
Kezdetekben nehézkesen indult a szakmai munka, hiányos volt a felszerelés, 1988-ban nem is mertünk versenyre benevezni, de 1989 óta
nem volt olyan év, hogy meg ne mérettük volna magunkat. Igaz, az első
versenyen Baktalórántházán 16. helyen végeztünk, 1990 Tiszavasvári
10. hely, 1991 Baktalórántháza 13. és jött 1992 Nagykálló-Harangod. Itt
kezdődött a sikersorozat, az előkelő 4. helyről indultunk, és azt követően
csak az első háromban jeleskedtünk.
Napjainkig 71 serleggel dicsekedhetünk, ebből 45 első, 15 második, és
11 harmadik helyezést értünk el, különdíjakat hoztunk haza. Volt olyan
év, hogy a hat kategóriában meghirdetett versenyen 5 első helyet és 1
másodikat értünk el.
Emlékezetes marad a szakolyi nemzetközi verseny, ahol a házigazdákat
megelőzve elsők lettünk, mi kaptuk a lengyel delegáció különdíját is a
legszebb szerelésért. Minden korosztályban és kategóriában rajthoz tudtunk állni, legyen az gyermek, ifjúsági vagy felnőtt, férfi és női.
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A jelenlegi felszerelésünk – a pályázati lehetőségeknek köszönhetően,
amit minden évben igyekszünk kihasználni – biztosítja a település megfelelő tűzvédelmét, még a közel ötvenedik éves autónk is üzemképes.
Dicséret illeti a települést azért, hogy az elmúlt 90 év alatt három alkalommal adott helyet a rangosnak számító tűzoltó versenyeknek, hisz
vannak tőlünk nagyobb települések és városok is, akik ezzel nem dicsekedhetnek. Reméljük, hogy ez a lendület még sokáig tart, és megünnepelhetjük a 100 vagy még több évet, mint ahogy eddig, nagyobb tűz
nélkül.”
Ezt követően került sor az elismerések, díszoklevelek, ajándéktárgyak
átadására. Az egyesületben 22 fő kapott szolgálati érem elismerést,
amihez az önkormányzat anyagi támogatást nyújtott, és jelentős anyagi
támogatásban részesítette az egyesületet az Arany Parmen Kft. Rendszeres támogatója az egyesületnek Imre Benjámin, vállalkozó. A támogatásért az egyesület köszönetét fejezi ki. Külön meglepetéssel szolgált
Kató Antal, az ibrányi köztestületi tűzoltóság nyugalmazott tűzoltóparancsnoka, aki az ünnepségünkről videoklipet készített, melyet hamarosan honlapunkon is láthatnak.
Az ünnepi megemlékezés jóízű vacsorával és
kötetlen beszélgetéssel zárult. Az ülést követő
napon elhelyeztük az emlékezés virágait néhai
Rendes József, volt parancsnokunk sírján, akitől
emberséget, becsületet, kitartást tanulhattunk,
aki a maga szerénységével és tudásával megalapozta ennek az egyesületnek a jövőjét.
NZ

Nyitott szertárak napja
A tűzoltóknál már hagyománnyá vált, hogy az év egy napján megnyílnak
a tűzoltó szertárak kapui, amit nyitott szertárkapuk napjának neveztek el.
Ez a nap a nemzetközi gyermeknapon van az egész országban egyszerre,
nálunk ez a nap – rendhagyó módon – november 23-án jött el.
Ragyogó, szinte tavaszias napsütésben, a délelőtti sétával egybekötve
látogattuk meg az óvodás gyermekeinkkel, 50 fővel, az önkéntes tűzoltó
egyesület szertárát. A parancsnok, Natkó Laci bácsi várt bennünket, és
bemutatta a tűzoltó felszereléseket, a sugárcsövet, tömlőt,
tűzoltó sisakot.
Láthatták a gyermekek a szirénázó tűzoltóautót, a bátrabbak a létráján fel is

mászhattak. Felülhettek az egykor lóvontatású, 90 éves kocsifecskendőre,
ami egyidős a tűzoltó egyesülettel.
Megcsodálták azt a sok-sok serleget és oklevelet, amit a versenyeken
nyertek, hallhattak arról, hogy a tűz az ember jó barátja, de szörnyű ellensége is lehet, ha nem vigyázunk. Gyufával,
tűzzel játszani nem szabad.
A látogatás végén Laci bácsi mindenkit egy szelet csokival és az Arany
Parmen Kft. ajándékaként egy-egy almával ajándékozott meg.
Tarjányi Ferencné
óvónő
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HUMOROS TÖRTÉNETEK
Rovatvezető: Eperjesy Ferenc

Év vége közeledvén, most nem komoly mezőgazdasági cikkről van szó,
inkább ahhoz kapcsolódó néhány vicces kis történetről. Számtalan ilyen létezik, most csak néhány ezek közül.
A megtermelt dohány mindig monopol cikk volt, ezért annak otthoni rejtegetése komoly szankciókkal járt. A fináncok ezért ellenőrzéseket, szabályos
házkutatásokat tartottak a termelőknél. Így volt ez a Petőfi utca végén lakó
Borbély Pista bácsiéknál is. A fináncok váratlanul érkeztek, ezért Ilonka néni
sebtiben egy vesszőkosárba dobálta a dohányleveleket, és ráült. Kérdezgették, van e dohány a háznál, és hol található. A válasz természetesen az volt,
hogy nincs itt semmi. Kicsit mintha gyanús lett volna Ilonka néni feszengése
a kosáron ülve, ezért célzásokat tettek arra vonatkozóan, hogy min ül a kosárban, és mi lenne, ha felállna. Ilonka néni erre azt válaszolta: „Jó büdösön
ülök itt, ha felállok, érezni is fogják, közelebb is jöhetnek, beszagolhatnak.”
„De vicces tetszik lenni” - fogták és távoztak.
A kombájnoknál előfordul, hogy valamelyik csapágy bemelegszik. Víz
nem lévén, az egyik kombájnos a csapágy lehűtését úgy oldotta meg, hogy
lepisilte. Mondhatom, eredeti módszer.
A rendszerváltáskor megkapták az emberek a földjüket, de megművelni
nem nagyon volt mivel. Nekem már voltak megfelelő gépeim ahhoz. hogy fő-
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leg a növényvédelmi munkákat elvégezhessem a gazdáknak. Az udvaromon
reggelente néha sok ember összegyűlt emiatt. A fejem tele gonddal, sorba
kezet fogtam mindenkivel, fel sem nézve, így szegény feleségemmel is, aki
valami fontos családi probléma miatt állt be a sor végére.
Volt úgy, hogy fogadott traktoros segített a mindennapi munkákban. Ez
a ma is élő koma iszogatott titokban munka közben is. Egy estére a traktor
lépcsője ugyancsak más szögben állt, mint azelőtt. Vallattam, hogy mi történt. Hát ő nem tudja. A faggatást abba nem hagyva, nagy sokára azt mondja: Hát az az igazság, hogy egy akácfa tőke nekiment a traktor feljárójának.
Idős Tarjányi Miklós bátyánk anyagbeszerző volt a TSZ-ben. Mivel sokfelé
járt, megbízták az emberek ezzel-azzal, szerezze be nekik. Elvállalt ugyan
mindent, a teljesítés azonban nem mindig sikerült. Többek között egyszer
azzal bízták meg, hogy pecázásra alkalmas kis halakat hozzon egy Nádudvar melletti halnevelőből. Miklós most sem tudta a kívánságot teljesíteni,
indokul azt mondta, hogy nem adták a kis halakat, mert azok még szoptak.
A sertéstelepen főleg a Koppányi idejében sok humoros dolog történt. Ekkor volt az, mikor Farkas Anti bácsi - mint TSZ elnök - fejére ejtették a kissé
nyitott ajtóra helyezett vízzel teli poharat, mikor be akart menni az irodába.
A sertéstelepen Zsíros Béla kimosta a munkásruháját. Kiterítette száradni a jó meleg időben, közben végezte a munkáját. Később elment megnézni, már biztos, hogy megszáradt. Ugyanolyan vizes volt. Később megnézte,
akkor is. Az történt, hogy a munkatársak titokban újra és újra beáztatták a
ruháját.
Talán a sertéstelepen történt az is, hogy valakinek női bugyit csempésztek abba a táskájába, melyet a felesége otthon mindennap látott.

ID ÉN YZÁR Ó SP ORTBÁL
Előző cikkünket a Tiszatelek elleni mérkőzéssel fejeztük be. A csapat nagyon
fogadkozott, hogy az elkövetkezendő
mérkőzéseken kijavítja ezt a fiaskót.
2016. október 2-án Vasmegyerre mentünk, ahol 3:2 győzelemre végeztünk.
Október 9-én a bajnokság végső
megnyerésére is esélyes Kálmánházát fogadtuk, és 1:1 döntetlent értünk
el, melyben sok helyzetet hagytunk ki.
Október 16-án Nyírpazony ellen, amely a táblázatot vezeti, egy igen jó mérkőzésen 4:1-re kaptunk ki, viszont az eredmény
nem tükrözte a mutatott játékot, végig partiban voltunk az ellenfelünkkel.
Október 22-én Tiszaeszlár nem utazott el hozzánk, így 3:0-ra győztünk.
Ezután 29-én Tiszavasváriba látogattunk el, ahol mivel szünnap volt a
megyei I. osztályban, a fizetett játékosokból álló első csapat ellen álltunk
ki, és itt meglátszott a két osztály közötti különbség, és történetünk
legnagyobb vereségét szenvedtük el, 12:0-ra kaptunk ki.
A játékosainkat nem okolom, hiszen a naponta edző 20-25 éves félprofi
játékosok ellen a mi 16-46 éves, szórakozásból futballozó játékosaink
becsülettel helytálltak, de gyorsaságban, erőben nem tudtuk felvenni
a versenyt.
A Szövetségben szóvá is tettem, és kezdeményeztem annak lehetőségét, hogy ne lehessen átjárás a csapatok között.
Utolsó két mérkőzésünket a két szomszéd riválisunkkal játszottuk.
November 6-án Ibrány SE csapatát fogadtuk, amelyet hátrányból fordítva 4:2-re legyőztünk.
Utolsó mérkőzésünket az idényben november 20-án játszottuk, ahol az
örök rivális Buj csapatához látogattunk el. A csapat itt is kitett magáért,
hiszen a lelkes bujiakat otthonukban 4:1-re megvertük.
Góllövőink a záró fordulóban: Kriston Gábor (2), Váraljai János (1),
Görömbei László (1).
Így csapatunk a Megyei III. osztály Szabolcs csoportjának 7. helyén áll,
12 mérkőzésből 18 pontot szereztünk a bajnokság félidejében.

Az idényt jól záró egyesületünk november 26-án egy fergeteges sportbállal ünnepelt.
A csütörtöki előkészület után – amikor a felajánlásból kapott hízót barátaink és támogatóink segítségével levágtuk – szombaton 126 fővel a
Tiszaberceli Sportegyesület 5. SPORTBÁLJÁT rendeztük meg.
A zenét a Gönczi Duo szolgáltatta, a menü pedig disznótoros vacsora
volt, melyet a konyha és az ÖNO dolgozói készítettek és szolgáltak fel.
Rengeteg felajánlást, ajándékot kaptunk a Tiszaberceli és a Tiszabercel
környéki Barátainktól, melyet itt cikkemben is megköszönök.
A hangulat és az ellátás kitűnő volt, melyet minden vendégünk megerősített, és amelyet bizonyít az a tény is, hogy a bál vasárnap reggel 6
órakor ért véget.
Végezetül, szeretném megköszönni játékosainknak és szurkolóinknak az
egész éves figyelmét és támogatását, és továbbra is várom véleményüket, építő kritikáikat ahhoz, hogy a tiszaberceli futballcsapat előrelépjen
és további sikereket érjen el.
Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új évet!
HAJRÁ TIBISE!
Görömbei Vilmos
elnök
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Könyvtári lapozgató
Rovatvezető: Mészáros Mária Edit könyvtárvezető

Köszönjük munkáját!
Futkos Béláné a Könyvtári lapozgató
rovatot ugyanolyan lelkesen vezette,
mint ahogy a könyvtárban szervezett sokrétű programokat kicsikneknagyoknak egyaránt. A könyvtár
vezetésével együtt veszi át rovatát
Mészáros Mária Edit, akit szeretettel üdvözlünk munkatársaink között.

Futkosné Julika eddigi munkáját hálás szívvel köszönjük, de a Berczeli
Napló nem búcsúzik el tőle, hiszen ő
rendszeresen írt lapunkban egyházi
eseményekről is. Szeretettel várjuk
további írásait.
Jó egészséget, boldogságot, sok
örömöt kívánunk!
A Berczeli Napló Szerkesztősége

Zenés karácsonyvárás
December 10-én a könyvtárba vártuk meghívottjainkat. Szintén a
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR ) támogatásával Kazár
Ticiána előadóművész és magántanár csodás zenei csokrot nyújtott át
vendégeinknek. A karácsonyvárás

jegyében felcsendült dalokat Tamás
Attila a Vikár Sándor Zenei Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény vezetője kísérte zongorán. Lélekemelő volt
hallgatni a csodás hangú énekes és
kísérője előadását.

Bessenyei György
Községi Könyvtár
nyitvatartása

„Mesés” programokat szerveztünk
Az őszi hónapokban a könyvtár ismét bővelkedett kulturális programokban.
Szeptember 30-án - a Magyar Népmese Napján - az óvodások látogattak el
könyvtárunkba. Benedek Elek születésnapja lévén általa írt mesét hallgattak meg
a gyerekek, szó esett a nagy mesélő életéről, munkásságáról, majd Bújócska
című gyermekversének vidám bábjátéka kötötte le a kicsik figyelmét. Szavakat
gyűjtöttünk az őszről, ehhez kapcsolódó énekek, mondókák hangzottak el. Dióval
a kezükben Dióbél királyfi történetét mutogattuk el.
Október 6-án az alsós kisiskolásokat látta vendégül a könyvtár. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) által szervezett program keretében Mács Katalin
látogatott el hozzánk. Az óvoda- és néptáncpedagógus A csillagszemű juhász
című népmesét beszélte el. A rendhagyó mesefoglalkozáson a gyerekek a történet szereplőivé váltak, megfűszerezve a játékot a közös éneklés, tánc örömével.
Október 7-én az Idősek Világnapján Kovács Viktória ismert operett slágerekkel
köszöntötte az idős korosztályt, szintén a könyvtár szervezésében. A könyvsarok
ízelítőt mutatott be új kiadványokról és pár folyóiratról.
Sok új kiadvánnyal bővült a könyvtár állománya.
Az új könyvek teljes listáját megtalálják a Községi Könyvtár Bessenyei György
facebook oldalon.
Ajánlat a legjavából:
Az autók / Andrea Erne; Barkácskönyv egész évre / Eva Danner; Leves minden
napra / Fűszeres Eszter; Bogyó és Babóca kertészkedik / Bartos Erika; Extraegeres vakáció a Pompás Pocok panzióban / Geronimo Stilton; És a hegyek visszhangozzák / Khaled Hosseini; Éva / W. P. Young; Mielőtt megismertelek / Jojo Moyes
Miután elvesztettelek; Néma üvöltés / Martin Pistorius; A boldog emberek olvasnak és kávéznak / A.Martin-Lugand

2017. január 1. napjától
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

08.00 – 12.00
08.00 – 18.00
12.00 – 16.00
08.00 – 12.00
08.00 – 18.00
09.00 – 10.00

Köszöntöttük községünk időseit
Az Idősek Világnapja alkalmából idén október 7-én
vártuk településünk szépkorú lakosait az általános
iskola tornatermében ünnepi köszöntéssel.
Szántó Zsolt polgármester beszédében kiemelte,
hogy ennek a napnak a jelentősége egyre nő, mert
nagyon fontos, hogy hálánkat és a tiszteletünket
kifejezzük a szépkorúak felé, akiknek bölcsességére, tapasztalataira nagy szükségünk van.
Községünk vezetője elmondta:
„Mi mindannyian köszönettel tartozunk azért,
hogy verítékükkel, könnyeikkel, szorgalmas munkájukkal, áldozattal a nehéz időkben megteremtették és biztosították nekünk, fiatalabbaknak,
gyermekeiknek, unokáiknak, hogy tanulhassunk,
dolgozhassunk, gyarapodhassunk, és nyomdokukba léphessünk.
Köszönjük mindazokat az értékeket, amelyeket
Önök megőriztek és mindazt, amivel minket felvérteznek és gazdagítanak!”
Az ünnepségen megemlékeztünk azokról is, akik
már nem lehetnek közöttünk a nyugdíjas egyesület
énekkara által előadott megható ének kíséretében.

Ezután a legkisebbek műsora következett. Az óvodások mindig mosolyt varázsolnak mindenki arcára zenés-táncos előadásukkal.
Az általános iskola tanulói, énekkara a naphoz kapcsolódó gondolatokat megfogalmazó versekkel,
énekekkel igazi bensőséges hangulatúvá tették az
eseményt.
Különlegessé teszi ünnepségünket az is, hogy a
nyugdíjasok is bekapcsolódnak a műsorba. A
nyugdíjas egyesület énekkara gyönyörű énekeket
adott elő és Natkó László elszavalta azt a verset,
mellyel szép eredményt ért el megyei versenyen.
Tiszabercel település jó hírnevének öregbítése
érdekében végzett kimagasló teljesítményéért
polgármester úr elismerő oklevelet adott át Natkó
Lászlónak.
A könyvtár szervezésében Kovács Viktória lépett
fel, aki örökzöld operettslágerekkel szerzett felejthetetlen pillanatokat az ünnepelteknek.
Fejezzük ki ennek a napnak a jelentőségét úgy,
hogy az év többi napján is figyelünk időseinkre és
szeretettel, türelemmel fordulunk feléjük.
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AZ AJÁNDÉK
Karácsonykor Isten lehajolt az emberekhez kegyelmével és szeretetével. Minden, ami számunkra ehhez az ünnephez kapcsolódik ebből
gyökerezik: Isten irántunk való szeretetéből.
A betlehemi éjszakán a mezőkön rendkívüli esemény történt: az
Úr angyala hirdette a nyájukat őrző pásztoroknak: „Üdvözítő született
ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz
számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban.” (Lukács 2:11-12.)
Aztán az angyalok elénekelték az első karácsonyi éneket.

„Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk
vele együtt mindent?”
Róm 8,32

De az első karácsony története itt nem ért véget, mert a pásztorok
elindultak és utánajártak annak, amit az angyaltól hallottak. Felkeresték
a mennyei követ által megadott helyet, s így jutottak el Jézushoz, személyesen találkoztak vele. Mi is úgy tudjuk elfogadni Isten ajándékát,
ha személyesen találkozunk Jézus Krisztussal, mint ahogy a pásztorok
tették.

A pásztorok nem tudták magukban tartani az üzenetet, amit az
angyaltól hallottak. Mária pedig a beszédeket megjegyezte és szívében
Karácsony előtti napokban, hetekben szorgosan keresgélünk vagy forgatta.
készítünk ajándékokat.
Kívánom, hogy nekünk is ezek az igék szívünkben maradjanak!
Most először vegyük sorra az igazi ajándék három nagyon fontos Legyenek igazi ajándékká az életünkben. Mindenki személyesen ismerjellemzőjét.
je meg azt az isteni ajándékot, aki eljött hozzá, aki érte jött el: Jézus
Az első: az igazi ajándékot szeretetből adják, nem kötelességből, Krisztust.
s legfőbb célja az örömszerzés, megdobogtatni a másik ember szívét.
Úgy válhat meglepetéssé, ha átgondoljuk, kitaláljuk, hogy a másik em„Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért!”
bernek mire van igazán szüksége. Ehhez nélkülözhetetlen, hogy az ajándékozó szeresse és ismerje az ajándékozottat.
A másik jellemzője az igazi ajándéknak, hogy sokáig tart, maradandó. A mi gyermekeinknek is tovább tudtunk adni olyan tárgyakat,
amelyeket szüleinktől kaptunk ajándékba - a feleségem és én -, mert
ezek maradandónak bizonyultak, kibírták az éveket, évtizedeket.
Harmadik fontos jellemzője a szívből adott ajándéknak, hogy hasznos, nem válik fölösleges tárggyá.
Beiktatásom alkalmából sok ajándékot kaptam, amelyre az előbb
felsorolt jelzők mind igazak: maradandóak, hasznosak és ami a legfontosabb: szeretettel adták át nekem. Mind-mind szeretetből jött, mindmind az igazi, szívből jövő ajándékozás példái.
Karácsony nem véletlenül kötődött össze szorosan az ajándékozással. Az első karácsonykor Isten ajándékozta meg az embereket.
“Mert úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz
őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen.” (János 3:16.)
Ezért karácsony Isten szeretetének
ünnepe: Isten olyan ajándékot készített,
amelyet kimondhatatlanul nagy szeretettel adott át, amely maradandó, és amire
minden embernek szüksége van.
Mert minden ember bűnbe
esett, ezért mindenkinek szüksége
van szabadulásra, bűnbocsánatra,
új életre. Azért maradandó ez az
ajándék, mert örök életet ad,
nemcsak a földi életre szól, hanem azon túl is.

Szilágyi Sándor
református lelkész
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