
BERCZEL TV
(BN.) A helyi televíziózás alapjait

lerakva továbblépett a Berczel Tv, rövi-
desen mozgóképek is láthatók majd mû-
sorunkon. A Képviselôtestület döntésé-
nek köszönhetôen a televíziózás alapjai-
nak megteremtéséhez a Teleházban egy
számítógép olyan fejlesztés alá került,
amelynek köszönhetôen alkalmas arra,
hogy VHS jeleket digitális jelekké ala-
kítson, majd a megvásárolt számítógé-
pes program segítségével a filmeket ösz-
szevágjuk, illetve a szükséges felirato-
zást elvégezzük, innen már csak egy lé-
pés, hogy az elkészült anyagot a kábel
hálózatra tegyük. Reményeink szerint
mind a Mezôgazdasági Kiállításról,
mind a Lovasnapról már ilyen anyaggal
állhatunk elô. A stáb, mely szárnyait
bontogatja, ellátogat a szakolyi tûzoltó
versenyre, és természetes célunk most
már az önkormányzat munkáját is be-
mutatni, elsô riportalanyunk várhatóan a
legközelebbi képviselôtestületi ülés
után Hajnal András polgármester lesz,
akitôl megtudhatjuk a település sorsával
kapcsolatos legfrissebb döntéseket, ter-
veket, véleményeket. Rendezvényein-
ken minél több résztvevôt, látogatót és
vendéget kívánunk megszólaltatni. A
Berczel Tv terveink szerint havonta egy-
szer újítaná meg mûsorát, és ezt minden
nap reggel 10-12, és este 19-21 óráig,
lehetne megtekinteni a televízióban. A
két mûsoridô közötti idôt pedig a már
megszokott állóképek, ún. képújság töl-
tené ki. 

Természetesen várjuk mindazoknak
a jelentkezését, akik affinitást éreznek
ahhoz, hogy ezt az igen idôigényes
munkát segítsék a számunkra, hiszen a
képek, filmek összevágása azért na-
gyon-nagyon sok idôt vesz el, ahhoz,
hogy olyan minôségben tudjuk azt a há-
lózatra tenni, hogy ne legyen kirívó kü-
lönbség az egyes csatornák és a Berczel
Tv között. Jó szórakozást kívánunk, és
keresse mûsorunkat a helyi kábelteleví-
ziós hálózaton.

Negyedik alkalommal került sor
a Tiszaberceli Mezôgazdasági Na-
pokra, melynek helyszíne a már
megszokott Bessenyei György Mezô-
gazdasági Szakiskola volt.

A rendezvény fôvédnöke Gazda
László volt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Közgyûlés elnöke, aki sajnos a

rendezvényen nem tudott részt venni,
így helyette dr. Szilágyi Dénes, a köz-
gyûlés elnökhelyettese tekintette meg
kiállításunkat, és köszöntötte a meghí-
vott vendégeket. A program április 25-
én kezdôdött, amikor Fekete Béla isko-
laigazgató köszöntötte a megjelente-
ket. Ezt követôen elôadásokra került
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sor. Demendi László FVM hivatalvezetô az EU-csatlakozás
agrárgazdasági vonatkozásairól szólt megyei szinten, majd
ezt követôen Dr. Szôke Lajos, a Növény- és Talajvédelmi
Szolgálat igazgatója a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi
Programmal kapcsolatos információkról tájékoztatta a meg-
jelenteket. Az Agárkamara ügyvezetô elnöke Bíró Miklós úr
az erdôtelepítés támogatási rendszerérôl osztott meg velünk
értékes információkat, majd Oroszvári István a Nemzeti
Földalap területi iroda vezetôje a földalapkezelô szervezet
felépítésérôl, feladatairól valamint a helyi Földhasznosítási
Bizottság és életjáradéki program munkájáról és lehetôsége-
irôl adott számunkra igen színvonalas elôadást. 

Ezt követôen Somogyi Tamás területi képviselô a
SUMMIT-AGRO Hungária Kft 2003-as újdonságairól szá-
molt be, majd értékes elôadással bôvítette a kört Takács And-
rás a Zetor magyarországi importôre a Zetor-traktorokkal
Európában címmel. 

Kb. fél 5 magasságában kerülhetett sor arra a bemutató-
ra, amelyre számosan voltunk kíváncsiak. Az intézmény
büszkeségében a FILCLAIR fóliaházban annak berendezé-
seit tekinthettük meg mûködés közben. Itt bemutatásra került

a tápoldatos, tehát talaj nélküli paradicsomhajtatás az értékes
elôadást Ifj. Tarjányi Miklós gyakorlati oktatásvezetônek kö-
szönhetjük. 

Az elôadásokkal párhuzamosan du. 2 órakor nyitotta meg
kapuit a kiállítás, amely számos területet ölelt fel. Megtalál-
ható volt a bemutatók között a Tiszabercelért Egyesület és
Tiszabercel Önkormányzatának halászati bemutatója, vala-
mint egy népszerûsítô kiállítás a Rétközi Kulturális és Tu-
risztikai Napokról, mely augusztus 2-án veszi majd kezdetét.
Találkozhattunk kisgépekkel a Kisgép Centrum jóvoltából.
Továbbhaladva a tornatermen a Lippai János Mezôgazdasági
Szakközépiskola egynyári virágpalántáit csodálhattuk meg.
A SUMMIT-AGRO Kft növényvédôszer-bemutatót tartott, a
Tiszaberceli Mezôgazdasági Szakiskola pedig a virágait állí-
totta ki. A Tímár Gumi Kft saját termékeibôl rendezett be
standot és megszemlélhettük Rendes József Régi kovács-
szerszámok kiállítását, egy-egy darabját bemutatva régi ko-
vácsmûhelynek. Az Idôsek Klubja egy hagyományôrzô kiál-
lítást tartott, ebben az évben rongyszônyegeket, faliszônye-
geket és pokrócokat mutattak be nekünk. A Paszabi Szövô-
ház háziszôttes bemutatót tartott, azzal együtt, hogy a hely-
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színen is készítették a szôttest. Szennai Valéria amatôr festô
kiállítását csodálhattuk meg és Gosztonyi Tibor Tiszabercel
és környéke látnivalóit egy fényképész szemével, mutatta be
fényképfelvételein. A Szakmunkásképzô Iskola kötészeti be-
mutatót és virágpalánta kiállítást, valamint erô- és munkagé-
peket állított ki, ez pedig egy összekapcsolása volt annak,
hogy kiérve az épületbôl a Zetor traktorokat csodálhattuk
meg a Zetor Vas Kft jóvoltából. Kolozsi László mezôgazda-
sági vállalkozó régi fogatos munkagépeket hozott el, az
Arany-Parmen Bt pedig kiállította a New Holland kombájn-
ját, amely az erô- és munkagépek kiállításában még mindig
kuriózumnak számít.

Ezek a látványosságok álltak a rendelkezésünkre miköz-
ben mindkét napon a kiállítások megtekintése közben vágott
és cserepes virág vásárra került sor. Már pénteken elfogyott
az a virágmennyiség, amelyet a vásárra szánt a Szakmunkás-
képzô Iskola, de hála jó kapcsolatainak, azért szombaton sem
ment senki haza üres kézzel, aki virágpalántát szeretett vol-
na vásárolni. 

Egyébként hozzá kell fûzni, hogy a kétnapos rendezvény
egy nagyon baráti hangulatban zajlott, az évek alatt megszer-

zett rutin már valamennyi gyereket, valamennyi oktatót és ta-
nárt felkészítette az idegenek fogadására. Jólesett szinte "ha-
zajönni" a kiállításnak helyt adó szakmunkásképzô iskolába.
Természetesen az idén sem maradhatott el a tokaji pinceláto-
gatás, ebben az évben is Kovács Kálmán magángazdálkodó-
nak köszönhetjük meg a szíves vendéglátást. Másnap szom-
baton a kiállítás ismét megtekinthetô volt és egy olyan ren-
dezvény csalogatta a nézôket, amely mindig különleges él-
ményt nyújt. Wagner Ferenc tanár úr egy igazán különleges
bemutatóval állt rendelkezésünkre, amikor is kötészeti be-
mutatója során elôször egy menyasszonyi és vôlegényi párt
díszített fel élô virágokkal, hangsúlyozva, hogy nála semmi
sem lehet mû. 

Ezen túl számos csokor és olyan saját lábain megálló kö-
tött virágcsoda is elkészült, amely semmi esetre sem nevez-
hetô hétköznapinak. A vásár szombat délben zárta kapuit,
melyért valamennyi rendezônek, szervezônek és az egész is-
kolának ezúton fejezzük ki gratulációnkat és köszönetünket.
Reméljük ez a hagyomány folytatódik jövôre is.

Papp János



Tiszabercel Község Önkormány-
zati Képviselôtestülete április 28-án
egy olyan ülést tudhat maga mögött,
melyre az elmúlt 10 évben nemigen
volt példa. Mintegy 34 napirend
megtárgyalásába vágott a testület
du. 3 órakor, s mondanom sem kell,
hogy az ülés vége a késô estébe nyúlt.

Elsô napirendként a jelentés a lejárt
idejû határozatokról és a polgármester
két ülés között végzett munkájáról szó-
ló napirend volt. Itt a képviselôk kér-
dést intéztek a Teleházzal kapcsolato-
san, hiszen sokakat érdekel, hogy mi-
lyen mutatói vannak a Teleház mûkö-
désének, melyrôl a polgármester úgy
tájékoztatott, hogy az Internet bekap-
csolásával nôtt a Teleház forgalma, il-
letve az emberek egyre inkább hozzá-
szoknak, hogy a Teleházban soron kí-
vül juthatnak olyan szolgáltatásokhoz,
amelyekért sok-sok km-t kellett volna
egyébként utazni. Annak az örömének
adott hangot, hogy az emberek hozzá-
szoktak, hogy a fénymásolásért és
egyéb szolgáltatásokért fizetni kell,
ugyanakkor. Szintén kérdésként merült
fel Tiszabercel körzeti megbízottjának
a státusza. Itt Hajnal András polgár-
mester elmondta, hogy Gávavencsel-
lôn Tiszti KMB alakult, erre azért volt
szükség, mert a jelenlegi országgyûlési
képviselô választási ígéreteinek eleget
téve ezt kialakíttatta és ehhez a KMB-
s irodához tartozik Vajóczki Sándor is.
A problémát valójában az veti fel,
hogy a KMB így talán még kevesebbet
tartózkodik a településen. Hajnal And-
rás annak a véleményének adott han-
got, hogy ameddig a település közrend
és közbiztonsága számottevôen nem
romlik, addig a település tudomásul
veszi ezt a döntést. Ha mégis romlana
a közbiztonság helyzete településün-
kön, akkor természetesen a szükséges
lépések megtételét fogja javasolni a
képviselôtestület felé. 

Második napirendként az önkor-
mányzat költségvetési rendeletének
módosítására került sor. Mivel önkor-
mányzatunk a Községi Rendezési Terv
elkészítésére pályázati úton pénzt
nyert, így ezt el kellett különíteni, illet-

ve a hozzá szükséges saját erôt. Így a
felhalmozási kiadások ennyivel növe-
kedtek.

Ezt követôen sor került az önkor-
mányzat 2002. évi beszámolójáról szó-
ló rendeletének a módosítására. 

A számvevôi ellenôrzés jelentését
ismerhette meg a testület, ahol számot-
tevô hibát önkormányzati gazdálkodá-
sunkban nem talált, ám arra hívta fel fi-
gyelmünket, hogy a szociális területe-
ken a kimutatásainkat egységesítsük.

A képviselôtestület 6. napirendi
pontjaként megalkotta a Szervezeti és
Mûködési Szabályairól szóló rendele-
tét. Némi változás állt be a rendeletbe,
de alapvetôen a rendelet azt a tartalmat
kapta, mellyel az önkormányzat már az
elmúlt 12 évben is mûködött. Bizonyá-
ra ismeretes az olvasók elôtt, hogy a
bizottságokban állt be változás, hiszen
a korábbiakkal ellentétben a Pénzügyi
Bizottság a Településfejlesztésért is fe-
lel, a Mezôgazdasági Bizottság most
már a Kulturális és Civil Kapcsolato-
kért is felel, valamint a Szociális és
Egészségügyi Bizottság a megszûnt
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
után a számottevô helyi cigány kisebb-
ség ügyeit is felkarolja.

A rendelet megtekinthetô a Polgár-
mesteri Hivatal jegyzôi irodájában, hi-
szen számos olyan mûködési területet
érint, mely a mindennapokban a Pol-
gármesteri Hivatal és ezáltal az ügyfe-
lei munkáját is érinti. 

Hetedik napirendként a benyújtott
pályázatokról hallgatott meg tájékozta-
tót a képviselôtestület, eddig 6 pályá-
zatot nyújtottunk be, reméljük vala-
mennyi sikeres lesz, és így nyertes. 

Szükségessé válik önkormányza-
tunknál az intézmények felújítása so-
rán kialakítani egy megfelelô ebédlôt
az óvoda hátsó szárnyában, mely már
most is így funkcionál, de az ANTSZ
ilyen formában nem hajlandó enge-
délyt adni rá. Az épületek felújítása so-
rán került sor ezen nagy átalakításnak a
megfogalmazására. Reményeink sze-
rint eleget tudunk tenni az ANTSZ ál-
tal elôírt követelményeknek. Fölmerült
idôközben az is, hogy szükség lenne a

tornaterem tetôszerkezetének a felújí-
tására is, illetve az egyre növekvô gye-
reklétszám kapcsán még két tanterem-
re. Ez a beruházás meghaladná a 20
millió forintot. Pályázat nélkül ezek a
tervek szinte megvalósíthatatlanok,
ugyanakkor a képviselôtestület java-
solta szakemberrel megvizsgáltatni és
beköltségeltetni ezen halaszhatatlan-
nak tûnô feladatok elvégzését. A Pol-
gármesteri Hivatal belsô felújításaira
kíván még sort keríteni a képviselôtes-
tület, hisz az elmúlt évi ablakcserét kö-
vetôen sem festés, sem felújítás nem
volt, és belülrôl – aki belátogat a hiva-
talba láthatja – az ügyintézôk még a
szétvert hivatal nem éppen áldásos kö-
rülményei között végzik munkájukat.

Nagyon nagy informatikai elôrelé-
pés volt már az elmúlt évben az önkor-
mányzat területén hangzott el, mind a
Polgármesteri Hivatalban, mind a
Teleházban, most pedig az általános is-
kola számíthat hasonló fejlesztésekre
pályázat útján, reméljük ez is sikerrel
végbemegy majd.

A helyi televíziózás tárgyi feltétele-
inek megteremtése mellett döntött a
képviselôtestület, 170 e Ft-os beruhá-
zással egy már meglévô számítógép
kerül olyan fejlesztés alá, mely során
fölvett anyagokat lehet megvágni, fel-
iratozni és ennek köszönhetôen az ösz-
szevágott anyagok felkerülhetnek a he-
lyi televízió adására. Sikerült olyan
tiszaberceli számítástechnikusokat és a
filmezés és televíziózás iránt érdeklô-
dôket megnyerni, akik képesek nem-
csak elkészíteni, felvenni professzio-
nális módon a különbözô anyagokat,
hanem azokat lejátszás alá is rendezni.
Amikor ez a stáb végleges lesz, akkor
természetesen a Berczeli Napló igyek-
szik ôket bemutatni. 

Elhangzott a napirendek sorában,
hogy a Matáv Rt. Fejlesztési koncepci-
ót dolgozott ki Tiszabercelre, reménye-
ink szerint ez év végére már közintéz-
ményeink optikai kábellel lesznek el-
látva az adatközlés kapcsán, így a je-
lenlegi áldatlan állapotok, melyet az
RLL és GSM rendszer okoz megszûn-
nek. Természetesen ez a koncepció ar-
ról szól, hogy egy konténert helyeznek
le Tiszabercelen és ezt követôen majd
folyamatosan az évek során a lakossá-
gi igényeket is kielégítik. 

Az egyik legnagyobb vitát felvetô
ügy a mezei ôrszolgálat létrehozása
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volt. Már a falugyûlésen nem érte el
azt a támogatottságot ez a törekvés
amelyre egyébként a földtulajdonosok-
tól számítani lehetett volna. Ezt köve-
tôen a Mezôgazdasági Bizottság egy
kérdôívet küldött ki 477 példányban a
lakosság földmûveléssel foglalkozó la-
kói részére, melybôl mindösszesen 64
darab érkezett vissza, támogatólag pe-
dig 48-an adták be nyilatkozatukat.
Összesen 824 hektár területet érintenek
a támogató nyilatkozatok, a tiszaber-
celi több, mint 2400 hektár mezôgaz-
dasági területbôl, tehát a területek 1/3-
a, a lakosságnak pedig töredéke támo-
gatta a kezdeményezést. A képviselô
testület a számok tükrében úgy vélte
nem lehet a kötelezettséget kiróni a te-
lepülés lakóira, hiszen sem a földterü-
let nagysága, sem lakosok száma nem
indokolja ezt. Ugyanakkor nem vette le
napirendjérôl és nem akarta leseperni a
testület ezt az ügyet, hanem továbbha-
lasztotta döntését, és a következô testü-
leti ülésig plakátokon kérte a lakossá-
got, hogy a kiküldött papírokat csatol-
ják be. Ha 1.215 ha, tehát a területek-
nek több mint a fele jelzi azt, hogy
szüksége van a mezei ôrszolgálatra,
akkor már érdemben is tudna foglal-
kozni az ôrszolgálat létrehozásával a
képviselôtestület. Mindaddig, míg ez
nem valósul meg, várhatóan a képvise-
lôtestület nem fogja létrehozni a szol-
gálatot, hiszen a többség akaratát nem
állítja szembe a kisebbségével. 

A képviselôtestület döntött a Pün-
kösdi Lovasnap támogatásáról is, az
idén 65.000 forinttal támogatja a ren-
dezvényt, természetesen a képviselô-
testület kifejezte abbéli szándékát,
hogy mind az önkormányzatnál rendel-
kezésre álló személyi és egyéb tárgyi
feltételeket rendelkezésre bocsátja a
Lovasklub részére. 

A képviselôtestület a 300. évfordu-
lóját ünneplô Rákóczi Szabadságharc
emlékének adózva 15.000 Ft értékben
II. Rákóczi Ferenc címû könyv megje-

lentetését és megvásárlását támogatta.
A képviselôtestület döntött arról, hogy
a védônôi szolgálat épületéhez telket
vásárol meg, a szomszédok ebbe bele-
egyezetek, így várhatóan megoldódnak
a parkolási gondok a védônôi szolgálat
házatáján. 

A képviselôtestület támogatta a
Tûzoltó Egyesület pályázatának be-
nyújtását, a pályázat a tûzoltó szertár
belsô felújítását célozza meg, fûtéskor-
szerûsítést, az ehhez szükséges saját
erôt a képviselôtestület az egyesülettôl
átvállalta. A testület meghallgatott egy
rövid beszámolót a Mezôgazdasági
Napokról, mely ezen rendezvények
közül a legsikeresebb volt, nagyon sok
látogatót vonzott, reméljük van elôre-
lépés és az elôadásokon is hasonló ér-
deklôdés lesz, mint pl. a virágkötészeti
bemutatón. A testület tájékoztatót hall-
gatott meg a mezôgazdasági utak kar-
bantartásáról is. Túlatiszán óriási ered-
ményeket értünk el az Arany-Parmen
Bt. koordinálásával, sajnos az is el-
hangzott, hogy a Tiszán inneni terüle-
tek földtulajdonosai nem veszik tudo-
másul, hogy a karbantartás az ô érde-
keiket is szolgálja. Az idôközben lezaj-
lott ellenôrzés megállapította, hogy a
túlatiszai területei rendben vannak,
ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet,
hogy amennyiben csökkentett mûszaki
tartalommal valósul meg az utak felújí-
tása, úgy értelemszerûen a megállapí-
tott támogatás is csökkentett mértékû
lesz. A testület tárgyalt arról, hogy a fa-
lugazdász és az ügyvédnô irodája áthe-
lyezésre kerül, amely idôközben meg
is valósult, ezekrôl az újság hasábjain
egyébként, tájékoztatást adunk.

Harmincnegyedik napirendi pont-
ként a vitatott, és napjainkban hányat-
tatott sorsú Sportegyesület mûködésé-
rôl hallgatott meg tájékoztatót a képvi-
selôtestület. Hajnal András polgármes-
ter, azért tartotta indokoltnak a képvi-
selôtestület elé vinni az egyesületrôl
szóló beszámolót, mivel az önkor-

mányzati költségvetésbôl a legna-
gyobb hányadot a civil szervezetek kö-
zül a Sportegyesület szakít ki. Hajnal
András szóbeli elôterjesztésében el-
mondta, hogy olyan helyzetbe kerül-
tünk mára Tiszabercelen, hogy a
tiszaberceli fiataloknak nincs kedve ál-
dozni a helyi labdarúgásért. Vasárna-
ponként fél napba telik, míg egyik-má-
sik tizenéveshez szaladgál, hogy ugyan
legyenek már hajlandóak futballozni.
Ellentétben azokkal a felhangokkal,
hogy miért nem a berceli fiatalok fut-
balloznak – hiszen ez a kritika érte a
labdarúgó csapatot, akkor amikor ide-
genlégiósok fociztak – mára bebizo-
nyosodott, hogy nem lehet alapozni a
helyi fiatalokra, úgy tûnik, hogy az a
több évtizedes munka amely Tiszaber-
cel sportjának fennmaradásáért zajlott
ilyen gyümölcsöket hozott. Tiszaber-
celen a sportolásra olyan körülmények
állnak rendelkezésre, amely csak né-
hány településen adatnak meg. Két tor-
naterem, rendszeres labdarúgó tornák
helyi szinten és lehetôség a verseny-
sportolásra. Ettôl többet és jobbat egy
hozzánk hasonló nagyságú település
nem tehet a sportjáért. Úgy vélem,
hogy igaza van a polgármesternek ab-
ban, hogy senki helyett nem húzhatja
fel a futballcipôt, öltheti fel a mezt,
szaladhat ki a pályára. Talán sokan a
kilátogató nézôk közül, akik nem eh-
hez szoktak maguk is elcsodálkoznak
azokon az eredményeken, amelyeket
az elmúlt idôben a magáénak tudhat a
sportegyesület. A körülmények ismere-
tében, a képviselôtestület mostantól
sokkal éberebben figyeli a sportegye-
sület részére nyújtott támogatás mérté-
két annak érdekében, hogy ne legyen
ablakon kidobott pénz a tiszaberceli
sportba, a tiszaberceli labdarúgásba
fektetett összeg. A polgármester a 34
napirendi pont után a képviselôtestüle-
ti ülést bezárta. A képviselôtestület kö-
vetkezô ülését május 26-án tartja, illet-
ve tartotta, hiszen lapunk megjelenése-
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NAGYSZABÁSÚ ARATÁSI AKCIÓ!
Június 13-án 10–15-ig a

TEMPÓ-LOKI KFT.
kedvezményes TÛZVÉDELMI SZOLGÁLTA-

TÁST nyújt!
Tûzoltókészülék ellenôrzése 50%;

helyszíni javítás 10%;

szabványossági felülvizsgálatok (érintés-,
villámvédelem) helyszíni megrendelése 10%

kedvezménnyel.
Ugyanitt új eszközök vásárlására további

10% kedvezményt biztosítunk!
Helyszín: Gávavencsellô, Hôsök tere 1., az
Önkéntes Tûzoltó Egyesület szertára.

Szeretettel várja Önöket a Tempó-Loki Kft.
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"Tündéri május, lombot fakasztó, 
Könnyû felöltôt szegre akasztó, 
Légy üdvözölve: szívet fakasztó 
emlékmarasztó…"

A hosszú tél után nehezen jött el
a tavasz, de végre megérkezett teljes
pompával, virágözönnel. Ilyen már
régen volt, hogy a kánikulai meleg is
bemutatkozott május elsô felében.

Hamar elvitte az orgonák illatát, de
kárpótlásul meghozta az akácok fensé-
ges szépségét. Rendezvényeink száma
is megszaporodott, hiszen már április
végén a hagyományossá váló Mezô-
gazdasági Napok vártak bennünket,
majd az Öreg-Tisza-tó csodálatos kör-
nyezetével, szívélyes házigazdákkal
tette ünnepé számunkra május 1-jét, a
majálist. Folytatódott az Anyák napi
rendezvénnyel, a katolikus gyerekek
köszöntô mûsorával, virágosztással. Jó
esô érzés, hogy mindig vannak figyel-
mes pedagógusok, akik a mûsorfelké-
szítéssel, a köszöntéssel a falu idôs em-
bereire is gondolnak. Köszönjük. 

Tavaszi rendezvényeinkrôl Tom-
pa Józsefné számol be néhány sorral

MEZÔGAZDASÁGI 
KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR

Április 25-26-án a tiszaberceli
szakmunkásképzô intézetben volt
nagyszabású mezôgazdasági kiállítás
és virágvásár. Ez alkalommal meghív-
ták a tiszaberceli nyugdíjas klub tagja-
it is. Jó ízû szendviccsel és üdítôvel fo-
gadtak bennünket. Szép volt a virágkö-
tészeti bemutató. Köszönjük az anyák
napi szál virágot és az intézet dolgozó-
inak a szíves vendéglátást, igazgató úr-
nak azt, hogy már 4. éve vendégei le-
hetünk a mezôgazdasági napoknak. 

Tiszaberceli nyugdíjas klub tagjai 

MÁJUS ELSEJE

Immár hagyomány, hogy május 1-
jén nyugdíjas klubunkat a Kozma Bt.
vendégül látja. Örömmel fogadtuk eb-
ben az évben is meghívásukat. 

A finom gulyásleves és sütemény
elfogyasztása után vidáman beszélget-
tünk.

Szeretnénk megköszönni Kozma
Istvánnak és családjának, hogy mindig
nagy szeretettel fogadnak bennünket. 

HÍREINK

Május 9-én kirándulással egybekö-
tött vezetôi értekezlet volt Egerben.
Lillafüred szépségét megcsodálva, a
Bükk szerpentines útjain jutottunk el
Egerbe, ahol kihelyezett gyûlésünket is
megtartottuk.

Fô téma a megyei nyugdíjas talál-
kozó, június 17-i napjának megbeszé-
lése volt, valamint elôkészületek a
tiszaberceli Regionális Találkozóra,
amely augusztusban lesz. 

A Megyei Nyugdíjas Találkozóra
június 17-én, reggel 7 órakor indulunk
a Tiszagyöngye étterem elôl. A kirán-
dulás egész napos, ebédet lehetett igé-
nyelni. 

A helyszínrôl, Csengerrôl ismerte-
tôt írunk. 

MEGYEI ÉS NEMZET-
KÖZI TALÁLKOZÓ

CSENGER, JÚNIUS 17. KEDD.

Csenger városa Magyarország
északkeleti csücskében, Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében a Szatmári
síkságon, Nyíregyházától mintegy 93
kilométerre, közvetlenül a román határ
mellett, a Szamos folyó bal partján ta-
lálható.

A 49. sz. fôútról közelíthetô meg, s
egyben itt van a végállomása a
Mátészalka-Csenger vasútvonalnak is. 

A város már a középkortól egyik
legjelentôsebb települése a történelmi
Szatmár vármegyének. A Szent István
által alapított szatmári királyi vár kö-
zelsége, de fôleg stratégiai szempont-
ból fontos réve, átkelôhely mivolta,
már korán kiemelte jelentôségében a
környezô falvak sorából. A fellendülés
és rangemelkedés igazi jele, hogy
Csenger a XIV-XV. Században a ne-
mesi vármegye központja lett. 1388-
ban Zsigmond királytól vásárjogot ka-
pott, majd 1429-tôl már oppidumként,
azaz mezôvárosként említik. A gazdag
történelmi múlt emlékeit a városköz-

pontban lévô Helytörténeti Múzeum-
ban tekinthetik meg az érdeklôdôk. Az
eddigi ásatásokból jelentôs régészeti
anyag található itt, ezen kívül néprajzi
és iskolatörténeti emlékkel is rendelke-
zik a múzeum. 

Igazi látnivalót nyújt a városköz-
pont a Csengerbe látogatóknak.
Makovecz Imre, világhírû építész keze
nyomát dicséri a varázslatosan szép
épületek. Az általános iskola mind kül-
sôleg, mind belsôleg ékessége a város-
nak. 

A gótikát idézô belsô térkiképzés
és az aula lenyûgözi a látogatót.

Ebben az épületben kapott helyet a
Mûvelôdési Központ és a Városi
Könyvtár is. 

Ugyancsak a Makovecz-csoport
munkája a Szolgáltatóház, melynek
rusztikus és harmonikus tömbje jól il-
leszkedik a környezetéhez. A színvona-
las egészségügyi ellátás igénye hívta
életre a Népjóléti Intézményt. A szak-
rendelések az erdélyi építészeti hatáso-
kat idézô épületben folynak. 

SZALONNASÜTÉS

Június 4-én (június elsô szerdája)
szalonnasütéssel egybekötött összejö-
vetelt tartunk. 

Helyszín: az Öreg Tisza- tó 
Idôpont: 17 óra.
(Megjegyzés: önellátó est) 
Ezúton szeretnénk gratulálni Koz-

ma Istvánnak és Papp János jegyzônek
az Év Embere címért. 

Szeretettel köszöntünk minden pe-
dagógust Pedagógus nap alkalmából.
Erôt egészséget kívánunk nekik. Ered-
ményes munkával zárják az évet, a
nyárra pedig kellemes pihenést. A
Tiszaberceli Nyugdíjas Egyesület kö-
szöni segítô munkájukat, melyekkel
rendezvényeinkhez járultak. 

GRATULÁLUNK

Kissé megkésve, de nagy-nagy sze-
retettel köszöntöttük és gratuláltunk az
50. házassági évfordulót ünneplô
Borek Józsefnek és Gyurina Piroská-
nak. Hosszú életet és jó egészséget kí-
vánunk és boldogságot gyermekeik és
unokáik körében. 

NYUGDÍJAS ROVAT
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DIÁKPARLAMENT

"Diákcsúcs" címmel országos diák-
jogi konferenciát tartottak nemrég Bu-
dapesten. Iskolánkat Oláh Gábor 8.
osztályos tanuló képviselte. Az ott lá-
tottakról, hallottakról kérdeztük.

- Mi volt a konferencia célja?
- A diákjogokról, a diákság helyze-

térôl volt szó a Millenárison megren-
dezett diákparlamenten. A különbözô
iskolatípusokból érkezett résztvevôk
plenáris üléseken felvetették, majd
megvitatták az ôket, foglalkoztató
problémákat. A konferencia célja vé-
gül is az volt, hogy az aktuális diákjo-
gi kérdések felszínre kerüljenek és
azokra elfogadható megoldásokat is
kapjunk. 

- Milyen javaslatok hangzottak el a
diákjogokat illetôen?

- Iskolatípusoktól függôen más és
más problémák foglalkoztatják a tanu-
lókat, hallgatókat. Pl. a szabad iskola-
választás joga, a szabad tantárgyvá-
lasztás joga (középiskolákban), s hogy
meddig mehetnek el a diákok jogaik
gyakorlásában. Pl. fenyítésként ne le-
hessen az érintett tantárgyból elégte-
lent adni. 

- Hogyan értékeled a diákjogok
helyzetét iskolánknál?

- A konferencián hallottak és a más
iskolából érkezettekkel való beszélgeté-
sek, összehasonlítások alapján jónak íté-
lem. Nálunk nincsenek túlkapások, pl. a
tanár nem dobálja ki a diák táskáját az
emeleti ablakon. Úgy tapasztalom, isko-
lánknál nem csorbulnak a diákjogok. 

- Melyek azok az elképzelések,
amelyeket megvalósítanál iskolánk-
ban?

- Talán a szabad iskolaválasztás jo-
gát, de tudjuk, hogy ezt a kis települé-
seken, ahol csak egy iskola van, ezt
nem lehet megvalósítani.

- Mi volt a legnagyobb élményed a
Diákcsúcson?

- Jó programokat szerveztek szá-
munkra, volt pl. táncbemutató, köny-
nyûzenei koncert. Nyíregyházáról
busszal utaztunk, s jól éreztem magam.

HÍREINK

Gyermeknapi ajándékként a Vidám
vándorok együttes mûsorát nézhették
meg tanulóink áprilisban az iskolánk
tornatermében. Az elôadáson az ovisok
is részt vettek. 

Közeledik a tanév vége – még egy
utolsó nagy hajrá kellene az utolsó he-
tekben. Talán még lehetne javítani a je-
gyeken. A májusi nagy meleg persze
nem kedvez a tanulási „láznak", de jó
idô- és erôbeosztással ki lehet(ne)
használni a szép hosszú délutánokat a
tanulásra. 

Gyermeknapra akadályversenyt és
közös fôzést tervezünk, május 30-a pe-
dig az osztálykirándulások napja. 

Szavalóversenyt, szépolvasási ver-
senyt rendezünk a hónap folyamán. Az
osztályokat 4-5 tanuló képviseli. A ver-
senyeket a könyvtárban rendezzük. 

VERSENYEK 
ÉS EREDMÉNYEK

· Szép eredményekkel szerepeltek
tanulóink a RISZ különbözô tanulmá-
nyi- és sportversenyein. A történelem
versenyen Kovács Eszter 7. osztályos
tanuló II. helyezést ért el. 

· A mezei futóversenyen a Laczi
Zsolt, Kató Géza, Kocsis András, Szil-
ágyi Krisztián, Újhelyi Pál alkotta csa-
pat III. helyezett lett. 

· A körzeti öttusa versenyen az elôb-
bi csapat II. helyezést ért el. Egyéni
összetettben Szilágyi Krisztián elsô
lett.

· Az ibrányi Zeneiskolában rende-
zett furulyaversenyen Blaskó Kitti II.
helyezést ért el. 

· A tiszatelki Világjárók elnevezésû
földrajzversenyen csapatunk már har-
madízben hódította el az elsô helyet. A
csapat tagjai: Oláh Gábor 8. o., Hullár
Dávid 7. o., Blaskó Kitti 6. o. 

Minden fent említett tanulónak és a
felkészítô nevelôknek (Kovácsné
Bacskai Mária, Bíró Sándor, Bíró
Sándorné, Gencsiné Kató Irén) ezúton
is gratulálunk.

DIÁKHUMOR:
- Noé a feleségét és az összes többi

állatot felvette a bárkájába.

- Ádámot az Isten szerezte be.
- A négy ökör között Petôfi is elfért.
- Mikszáth a parasztokat olyan élet-

hûen ábrázolta, hogy az meglátszott az
ô ábrázatán is.

- József Attila halála gyászos nap
volt a vasút életében. 

ILLEMTAN FIÚKNAK,
LÁNYOKNAK

Próbáljatok elôbb válaszolni belá-
tásotok és neveltetésetek alapján, s
csak azután megnézni a jó válaszokat. 

1. Ha társaságba mész, kinek szól-
jon a köszönésed? 

a) a társaság egy tagjának, b) a tár-
saság minden tagjának, c) a barátod-
nak.

2. Ha egy lány találkozik egy fiú-
val, ki mutatkozik be elôször?

a) mindegy, b) a fiú, c) a lány
3. Mit mondjunk a bemutatkozás-

nál?
a) a teljes nevünket, b) a keresztne-

vünket, c) a becenevünket
4. Illik-e gyereknek tegezni az ide-

gen felnôtteket?
a) igen b) nem c) csak a szomszé-

dot
5. Cipônket milyen idôközönként

tisztítsuk meg?
a) naponta, b) hetente, c) csak ha

sáros
6. Milyen idôközönként mossuk

meg a hajunkat?
a) naponta, b) hetente egyszer-két-

szer, c) havonta
7. Használhatnak-e a fiúk illatsze-

reket?
a) nem, b) igen, édes illatúakat, c)

igen, fanyarabb illatúakat
8. Illik-e öltönyhöz edzôcipôt fel-

venni?
a) igen, ha fekete színû, b) nem c)

igen, ha fehér színû
9. Ha egy osztálytársadnak ötletes,

humoros ajándékot készítesz, mire kell
vigyázni?

a) értsen a célzásból, b) ne kerüljön
sokba, c) ne legyen sértô

10. Illik-e társaságban a magán-
ügyeinkrôl beszélni?

a) igen, b) csak suttogva, c) nem

A helyes válaszok: 
1-b, 2-b, 3-a, 4-b, 5-a, 6-b, 7-c, 8-b,
9-c, 10-c.
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BERCELI MAJÁLIS
Remek idô és csodálatos környezet várta az Öreg-Tiszató-hoz kilátogatókat május 1-jén. Hajnalban a horgászat sze-

relmesei gyülekeztek a tóparton, amikor is sor került a már szokásos május 1-jei horgászversenyre. Jelentkezôkben az
idén sem volt hiány, hiszen a kialakított negyven horgászhely mindegyike idejekorán elkelt, így a terveknek megfelelô-
en 6 órakor kezdetét vette a verseny. Ami a horgászokat illeti igencsak kitettek magukért, hisz a verseny folyamán, mely
4 órán keresztül tartott, összesen 38 db halat fogtak ki, össztömegük több volt, mint 70 kg.

Az I. helyezést Balogh Mihály szerezte meg Nagyhalász-
ból, aki összesen 5 db halat fogott ki 7,45 kg-os összsúllyal. 

A II. hely Rózsa Zoltán Kótaj, 5,8, kg 3 db, III. hely Gere
Zsolt Nyíregyháza, 5,65 kg, 3 db. A legeredményesebb
tiszaberceli versenyzô Csicsvári Gyula volt, aki ezen a verse-
nyen a legnagyobb halat fogta ki. Ô egy 3,35 kg-os amurral
büszkélkedhet. A Kozma család ezen a napon is nagyon jó
vendéglátónak bizonyult, hiszen valamennyi nevezô horgászt
egy nagyon finom halászlével vendégelt meg. A horgászver-
seny végére megjelent az égbolton az a sárkányrepülô, mely
egész nap községünkben tartózkodott és egy rövid bemutató
kivételével szinte folyamatosan tiszaberceliekkel volt a leve-
gôben. Kozma Istvánnak köszönhetjük a sárkányrepülôt, így
számosan tapasztalhattuk meg azt a csodálatos látványt,
amely 300 m magasból adatik Tiszabercelrôl. Az eltörpülô
házak, az utcák, a Tisza-part, az Öreg-Tiszató és a téglagyár
területe mind-mind olyan látványosság onnan a magasból,
amelyet nem lehet megfizetni, nem lehet pénzben kifejezni.
Akinek megadatott, hogy fölrepült bizonyára velem együtt
hasonló véleményen van. S miközben a sárkányrepülô szelte
a levegôt lassan az ebédhez gyülekeztek a Tiszaberceli

Nyugdíjas Egyesület tagjai. Szokás már, hogy a majálison a
Kozma család vendégül látja ôket, az idén egy finom babgu-
lyás volt a menü. Ezen az alkalmon is felidézôdtek régi em-
lékek, lehetôsége nyílt az egyesület tagjainak arra, hogy
nosztalgiázzanak régi majálisokról, régi korokról, a jókedv
azonban most sem maradt el, hiszen egy-egy élménybeszá-
molón jót derültek a nyugdíjasok. Este 6 órakor pedig szoká-
soknak megfelelôen a polgárôrök vették birtokukba az Öreg-
Tisza tavat, ôk egy estebédre voltak hivatalosak, ezzel is ki-
fejezve a munkájuk iránt való hálát, melyet nyújtanak nem-
csak az Öreg-Tiszató ôrzésével, hanem a községért vállalt ál-
dozatos munkájukkal. Ezt követôen lassan est borult a tájra,
a sárkányrepülô még utoljára néhány ajándék utat szolgálta-
tott, majd vele együtt elszállt ez a nap, hazatért mindenki. De
úgy vélem, aki ezt a majálist az Öreg-Tiszatónál töltötte egy
felejthetetlen élménnyel lett gazdagabb. Reméljük a Kozma
családnak nem vette kedvét az, hogy nekik a majális most
már több éven keresztül nem a pihenést, hanem munkát, és
vendéglátást jelent. Bízunk abban, hogy jövôre ismét talál-
kozhatunk ezen a helyen mi Tiszaberceliek és számosan a
környezô településekrôl. 
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KÖRKÉRDÉS

Egy-egy „hazai" rendezvényt köve-
tôen, Körkérdés rovatunkban immár
szinte hagyományként az eseményen
résztvevôket kérdezzük, mit és hogyan
láttak? Nem lehet ez másképpen most
sem. Az eddigi Mezôgazdasági napok so-
rában talán a legsikeresebb rendezvé-
nyünkön vagyunk túl. Milyen tapaszta-
latokkal, élményekkel gazdagodtak az
idei kiállítást követôen azok, akik megte-
kintették a rendezvényt? A feltett kér-
désre szinte valamennyi megkérdezett
eljuttatta válaszát, melyet ezúton is kö-
szönünk.

Máté András, gazdálkodó, a Máté és
Társai BT. vezetôje:

Minden olyan rendezvényt, amely köz-
ségünk hírnevét öregbíti ôszinte szívvel, üd-
vözlök. A megrendezett Mezôgazdasági Ki-
állítás és Vásár a szervezôk odaadó munká-
jának köszönhetôen, színvonalas tartalom-
mal megtöltött, gördülékeny, színes volt. Az
elôadások témaköre az aktualitás talaján
épült, mindezt felkészült elôadók tolmá-
csolták. Észrevételem szerint a kiállított erô
és munkagépek létszáma, csökkent az elôzô
évekhez viszonyítva. Wagner tanár úr virág-
kötô mûvészete, mint mindig csodálatos
volt. Amit a következô kiállításon szívesen
látnék: Gyakorlati bemutató az intézmény
üvegházában, gyakorló kertjében a tanulók
részvételével. Azok a mûszaki megoldások,
ésszerûsítések, újítások bemutatása a terme-
lô gazdák részérôl melyet az elmúlt 10 év-
ben munkájuk könnyítése érdekében talál-
tak ki. Színvonalemelés, bôvítés érdekében
a jövô évben várhatóan kiállítja tej és tejter-
mékeit a kótaji „Zöld Bárók" Kft, míg a
tolcsvai Petrócsi István borász a szôlô fel-
dolgozással kapcsolatos eszközeit, érmes
borait mutatja be, borkóstolóval egybeköt-
ve. Tisztelt Fekete Béla Igazgató Úr gratulá-
lok, jól sikerült rendezvény volt. 

Humicskó József, önkormányzati
képviselô, a Mezôgazdasági valamint
Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottsá-
gának elnöke:

A Mezôgazdasági Kiállítás és Vásár,
mely immár hagyományként kerül megren-
dezésre, sok ember figyelmét és érdeklôdé-
sét keltette fel. Ezt bizonyítja az is, hogy
nagyszámban jelentek meg érdeklôdôk és
vásárolni szándékozó emberek. Szükséges-
nek és fontosnak tartom e rendezvényt, mi-
vel sok családnak ad megélhetést a mezô-
gazdaság egy-egy ágazata. Az idei rendez-
vény különösen nagy jelentôséggel bírt,
mivel az EU csatlakozás küszöbén olyan
változások várhatóak, melyekre fel kell ké-
szülniük a gazdáknak. A magas színvonalú
elôadások is ezt a célt irányozták elô, per-

gôsen, lényegre törôen olyan aktuális témá-
kat öleltek fel, mely minden gazdálkodót
érint és érdekel. A különbözô kiállítások
pedig emelték a rendezvény fényét, gyö-
nyörködhettünk a szebbnél szebb virágok-
ban, valamint a virágkötészetben, a gépek-
ben Gyönyörû festmények, fényképek, a
paszabi szôttesek elkápráztatták a nézelô-
dôket.

Hegedûs József, egyéni gazdálkodó:
Megtisztelô megkeresésükre Tiszaber-

celi Mezôgazdasági Kiállítással és Vásárral
kapcsolatban az alábbi a véleményem: A
rendezvény nagyon jól szervezett volt. Üde
színfoltként jelentkezett az iskola tanulói-
nak táncos, dalos bemutatója. Igen haszno-
sak voltak az elôadások, melyekbôl az ér-
deklôdôk nemcsak a jelenlegi, hanem a kö-
vetkezô évre vagy évekre vonatkozóan
megtudhatták a támogatás rendszerében
történô változásokat, és ehhez alkalmaz-
kodhatnak. Az utóbbi évekhez mérve na-
gyon szép volt a fóliában lévô növények ál-
laga. Szépek voltak a virágok és nagyon jól
sikerült a virágkötészeti bemutató, vala-
mint a virágvásár. Hiányoltam viszont –
mivel gyümölcstermesztést is oktat az isko-
la – alma-fajta bemutatót, amelyet a nagy-
halászi Alma Társ Szövetkezettôl lehetett
volna kérni. Javaslom, hogy a következô
rendezvény alkalmával az iskola tangazda-
ságában mutassák be az új gyümölcsfajtá-
kat és a mûvelési módokat. 

Czene Mariann, végzôs fôiskolai
hallgató:

Köszönöm felkérését, hogy írjak véle-
ményt a Mezôgazdasági Kiállítás és Vásár-
ról! Fontos, hogy már hagyományosnak
mondhatjuk, hogy Tiszabercelen ilyen
nagyszabású rendezvény megrendezésére
kerülhet sor. Ez a körülmény nagyban hoz-
zájárul egyrészt magának a településnek a
népszerûsítésére, másrészt pedig a telepü-
lésen mûködô mezôgazdasági szakiskola
bemutatására is. A két nap alatt igyekeztek
a rendezôk (a lehetôségekhez mérten) a le-
hetô legszélesebb palettán végigvonultatni
a mezôgazdaság ágazatában használható
gépeket, felszereléseket, megtermelt virá-
gokat, növényeket. Én most jutottam el elô-
ször erre a rendezvényre, ahol leginkább a
virágok iránt érdeklôdtem, de megtekintet-
tem a képkiállítást valamint a szôttes bemu-
tatót is. Persze nemcsak a kiállítás miatt
mentem el, hanem vásárolni is szerettem
volna virágot már anyák napjára, mely si-
került is. Egyszóval nekem elnyerte tetszé-
semet ez a rendezvény, melyre a következô
években is biztosan el fogok menni. 

Borbély Mihályné:
Örömmel üdvözöltem kérdésüket az

idei Mezôgazdasági Kiállítás és Vásárral
kapcsolatosan. 2002-ben és most is részt

vettem ezen a jeles eseményen, mellyel úgy
érzem községünk ismertsége egyre na-
gyobb lesz. Engem leginkább a virágok
kápráztatnak el minden alkalommal. A vá-
gott és cserepes virágok között egyaránt ta-
láltam csodálni és vásárolni valót is. 

Rendkívül színvonalasnak tartottam a
kisgép bemutatót, a gyönyörû festményeket
és a népmûvészeti kiállítást. Igazi meglepe-
tés volt számomra a folyamatosan vetített
videofilm és a Tiszabercel TV adása. Na-
gyon jó érzés volt feleleveníteni az elôzô
évi történéseket, várakozással az idei ese-
ményekre. Nagyon tetszett a tornaterem
melletti pavilon a rengeteg szebbnél- szebb
virággal mely, igazán üdítô jelenség volt. 

A dolgozók kedvessége, figyelmessége
a bejáratnál lévô árusításnál igazi vevôcsa-
logató volt. Egy- két fegyelmezetlen diák
viselkedésén kívül a kiállítást nem zavarta
semmi. Igazán jól éreztem magam, a követ-
kezô években is szívesen elmegyek erre a
rendezvényre. 

Zsíros Antalné, alpolgármester, a
Nyugdíjas Egyesület elnöke:

Szívesen írok és emlékezem az olyan
rendezvényekre, melyek kis községünk hír-
nevét öregbítik. A hagyományossá váló im-
már IV. Tiszaberceli Mezôgazdasági Napok
mindig feltöltôdéssel, kikapcsolódással, rá-
csodálkozásokkal szolgálnak az odalátoga-
tó vendégeknek. A meghívó gazdag kínála-
ta, valóság lett a két nap során. A szakmun-
kásképzô parkjának ízléses rendezése, a vi-
rágok beültetésének élô példája szépérzék-
re, esztétikumra nevelik az odalátogatókat,
sok ötletet lehet gyûjteni. A tornaterem
„belakottsága" évre-évre bôvül. A látoga-
tottság nôtt, különösen a virágkötészeti be-
mutatón észleltük. Nyugdíjas Egyesületünk
szinte valamennyi tagja fontos és kedves
vendégnek érzi magát, s ezúton is köszö-
nik, hogy évrôl évre itt lehetnek. Minket az
agrártechnika és agrárgazdálkodás mellett
inkább a virágok érdekeltek, rácsodálkoz-
tunk a FILCLAIR fóliaház növényeire, de
ugyanúgy a virágsátor sokfajta szépségére,
gyönyörûre nevelt muskátliaira. Megbá-
multuk a paszabi „kincseket", Roma
Jánosné szôttes pokrócait, a festményeket,
a fotókiállítást, a halászati bemutatót, a ré-
gi megyei „képeslapokat" nosztalgiáztunk
a kovácsmûhely elôtt. Végezetül, köszön-
jük a gazdag szakmai napot, a diákok új-
szerû, mûsoros bemutatkozását, a virágvá-
sárt, a kötészeti bemutatót. Javasolnám,
hogy jövôre még több virágmennyiséggel
készüljenek a vásárra, hiszen többre lesz
igény. Gratulálunk Fekete Béla igazgató úr-
nak, tantestületének, dolgozóinak a nagy-
szerû helytállásért, és további sikereket kí-
vánunk!

A kiállítók és támogatók is sikeres me-
cénásai maradjanak ennek a szép rendez-
vénynek.
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SZÜLETÉSNAP AZ
IDÔSEK KLUBJÁBAN

Nem mindennapi esemény egy szü-
letésnap, hiszen mi felnôttek is titkon
készülünk rá, hogy a gyerekekrôl ne is
beszéljünk. Ez a nap valóban más mint
a többi. Mindegy hogy hányadik az
életünkben, mégis más az a nap. Az
Idôsek Klubja egy ilyen napra készült
2003. május 21-én, amikor is legidô-
sebb tagját, Nagy Istvánnét ünnepelte
90. születésnapján. Megtelt az ebédlô a
Klubtagokkal, rokonokkal, ismerôsök-
kel. Erzsike néninek két lánya, 4 uno-

kája, és hat dédunokája van már, akik
közül, akik tehették együtt ünnepeltek
ezen a napon. Az Idôsek Klubja nevé-
ben Gliba Lászlóné köszöntötte, a
Klub legidôsebb tagját. Az Önkor-
mányzatot és a tiszaberceli Nyugdíja-
sok Egyesületét Zsíros Antalné alpol-
gármester, egyesületi elnök képviselte
a születésnap lakalmából. A Polgár-
mesteri Hivatal jókívánságait a hivatal-
vezetô, Papp János jegyzô tolmácsolta,
buzdítva arra a közel két emberöltônyi
kort megért nénit arra, hogy a hosszú
és küzdelmes életébôl, most már csak a
szépre emlékezzen.

Eleddig tudomásom szerint e rovatban nem szólaltak még meg az olvasók.
Megkértem egy rendszeres és lelkes könyvtárlátogatót, Lengyelné Kulcsár Er-
zsébetet, hogy olvasmányai közül ajánljon ô néhány, számára kedves könyvet.

1998. májusában: Gazdag anyagot
tartalmaz a Napló májusi száma. Ösz-
szehasonlítva ez évi számokkal, úgy
tûnik, akkor 5 évvel ezelôtt talán még
nagyobb volt a lendület, a kedv az írás-
ra, inspirálóbb volt a közlés vágya. Ta-
lán nem ártana egy kis friss lendületet
adni a lapnak, új témákkal, új szerzôk-
kel (bár lehet, hogy ez csak magánvé-
lemény…). 

Hírt ad a Napló Natkó László Ön-
kéntes Tûzoltó Egyesület parancsnoká-
nak kitüntetésérôl, amelyet az Országos

Tûzoltónap alkalmából vehetett át – az
országból 4 társával együtt – kimagasló
munkája elismeréseként. Ahogy ta-
pasztaljuk, ügyszeretete, lelkesedése
azóta is a régi. Ezt bizonyítják az azóta
elért versenyeredmények sikerei. 

Képes beszámolót közöl az újság a
színes majálisról, ahol ötletes progra-
mok szórakoztatták a közönséget. Az
óvónôk beszámolnak a Föld-napi ren-
dezvényekrôl, a nyugdíjasok a klub
zempléni kirándulásáról.  A Mi nap-
lónk a háromnapos Dél-alföldi kirán-
dulás programját ismerteti Berceltôl-
Bakonszegig címmel. Ma is jó lenne,
ha – mint akkor – 75 gyerekkel útnak
indulhatnánk Szarvas, Szeged, Gyula,

Békéscsaba, Ópusztaszer, a Körösök
vidéke, Bakonszeg, Álmosd nevezetes-
ségeit megtekinteni. 

A Polgárôrök sportsikereirôl is be-
számol a lap annak apropóján, hogy
harmadízben rendezték meg az ibrányi
Rendôrôrshöz tartozó önkormányzatok
polgárôrei majálisukat. A helyszín ez-
úttal Nagyhalász volt. A különbözô
sportágakban csapataink elôkelô he-
lyezéseket értek el. 

Köszönetet mondunk minden ti-
szaberceli lakosnak, aki Kövér József
temetésén részvétükkel fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek. 

A gyászoló család

Tisztelt Olvasótársaim!

Olyan könyvet szeretnék figyel-
mükbe ajánlani, ami tulajdonképpen
nem egy, hanem két regény. Könyvtári
besorolása életrajz, de szerintem más
kategóriába is beillene, mivel nem a
szokványos életrajzi stílusban íródott. 

Ennek jogosságáról döntsenek
azok, akik olvasták, vagy olvasni fog-
ják e regényeket. Mirôl is szólnak ezek
a könyvek: a gyermekkori kitartásról,
hitrôl, a sírig tartó barátságról, szere-
lemrôl, szenvedésrôl, megalkuvásról és
pénzrôl, alkuról. Ábrázolnak egy olyan
életutat, nemzetközi sikert, ami kevés
magyarnak adatott meg. A regények fô-
hôse nem más, mint világhírû festônk,
Munkácsy Mihály, aki tragédiák során
keresztül is hû barát, zseniális mûvész
tudott maradni. Ha többet akarnak tud-
ni halhatatlan honfitársunkról, olvassák

el Dallos Sándor könyveit: A nap sze-
relmesét és az Aranyecsetet!

ISKOLÁSOK FIGYELMÉBE!

Nem is tudom, hogy lehetne ezt a
kis írást bevezetni, ezért belevágok a
közepébe. Egyik könyvtár látogatásom
alkalmával beszélgettem Julikával, a
könyvtárosunkkal, szóba került, hogy
szeretem a történelmet, ezen belül is az
ôsi kultúrákat. Megemlítettem neki,
hogy szeretnék olvasni az inka, maja,
azték kultúráról. Mit ad Isten, követke-
zô alkalommal mutat egy vékony köny-
vecskét. 

Bevallom, beleolvasgatva kellôkép-
pen jól szórakoztam. Elolvasva e „mû-
vet” elgondolkodtam azon, hogy mi
lenne, ha az összes történelem tankönyv
ilyen formában jelenne meg. Úgy ér-
zem, hogy ennek a diákok nagyon örül-

nének, mert eltûnne a száraz, magolós
stílus. Mennyivel jobb lenne humoros
formában dolgozatot írni. Igaz, hogy ez
a könyv nem igazán tananyag -
emlékeim szerint-, mert nem rémlik,
hogy az inkákról tanultunk volna. 

Miért csak egyiptomi, római, gö-
rög? Olvassátok el e könyvecskét, kér-
jétek meg töri tanárotokat, hogy csak
egyszer tartson egy nem szokványos
órát, e könyv segítségével, vagy mégse
kérjétek ezt? Ha információim nem
csalnak, van egy nap, amikor tiétek a
hatalom. Adjátok fel kötelezô olvas-
mányként tanáraitoknak, azután írassa-
tok dolgozatot, feleltessétek ôket.

Igaz ugyan, hogy ennek ára van,
mert egy-két embernek közületek is el
kell olvasnia az Irtóztató Inkák címû
könyvet, bár én úgy érzem ennyi erôfe-
szítést részetekrôl is megérne eme cse-
lekedet.
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A kemény és hosszú tél után szinte át-
menet nélkül csöppentünk a nyárba, mely
meghatározta a tavaszi munkákat is. 

A száraz és meleg május elsô fele
lehetôvé tette a vetések elvégzését, de
az aszályossá váló idôjárás május 11-
én már veszélyeztette a kalászosokat.
(Remélem, azóta megeredt az esô!)

A vetési munkák elvégzése után a
késô tavaszi és kora nyári idôszak leg-
nagyobb feladata a növényvédelem. 

A gazdák rutinból ezt végzik is.
Sokszor nehéz azonban eldönteni,
hogy egy-egy védekezést elvégezzünk
e, vagy sem, mikor és milyen növény-
védô szerekkel. Ezzel kapcsolatban
szeretnék néhány gondolatot felvetni. 

A kukorica vegyszeres gyomirtásá-
ban a kukorica kelése utáni
gyomirtószeres permetezés terjedt el
nálunk leginkább azért, mert területünk
nagy részén mélyen gyökerezô gyomok
fordulnak elô, melyeket a kukorica ke-
lése elôtt alkalmazott gyomirtószerek
nagy része nem pusztít el. 

Erre a célra leginkább alkalmas to-
vábbra is a Titusz vagy Matiwel kom-
binációi. Az Erumit, vagy Primextra

esetében egyre inkább alkalmazzák
azok ún. korai poszt kijuttatását. Eze-
ket akkor permetezik ki, mikor a kelô
egynyári gyomok 1-2 sziklevelesek, a
kukorica pedig nem több 2 levelesnél.
Ez esetben a csapadék már nem any-
nyira szükséges, hiszen a gyomirtó
szer a kikelt gyomokra hat. 

A napraforgó vegyszeres gyomirtá-
sa már megtörtént. Aki ezt nem végez-
te volna el, elég nehéz helyzetbe került,
mert a teljes gyom állományt már ne-
hezen tudja kiirtani, azt is nagy költ-
séggel. Az egyszikû gyomokra azon-
ban kitûnô szerek léteznek. Nagy di-
lemma szokott lenni a napraforgószár
és tányér betegségei elleni védekezés
elvégzése, melyet addig végezhetünk
el, amíg földi permetezô géppel még
be tudunk menni közé. Annyit lehet er-
re tanácsolni, hogy ha csapadékos az
idô és szép a napraforgó, akkor ne saj-
náljuk rá ezt a költséget, mert a növény
behozza. Ugyanilyen nehéz eldönteni a
kalászosok levél és kalász betegségei
ellen való permetezés elvégzését is,
melyre ugyanaz mondható, mint a nap-
raforgónál. Ha a védekezés mellett
döntünk azt a kalászhányás után köz-
vetlenül, kell elvégezni. A vetésfehérí-
tô lárváinak a kártételét mindenki is-
meri már, nagyon figyeljünk rá. Az al-
ma növényvédelem nagyrészt prog-

ramszerûen megy továbbra is. Ennek
ellenére jó odafigyelni az elôrejelzé-
sekre és a kártevôket pusztító hasznos
élô szervezetek védelmére. E célra na-
gyon jó hatásos szerek vannak igaz
költségesek, de használatukkal a költ-
ségek késôbb megtérülnek. 

Öreg Jonathan fák fogékonyak a
lisztharmatra. Kritikus idôszakokban
ne elégedjünk meg azzal a gombaölô
szerrel, mely a lisztharmat ellen is ha-
tásos. Tegyünk még hozzá speciális
lisztharmatölô növényvédô szert is.
Minden évjárat más és más, de elmúlt
évi tapasztalatok alapján nem árt odafi-
gyelni a levél és gyümölcs molyokra,
ugyanis úgy az almamolynak, mint az
iloncának egymásba érô nemzedékei
nehezítették a védekezést. 

Figyeljünk továbbá az augusztusi
vagy szeptemberi esetleges
fusicladium fertôzésre is, mert ilyen is
létezett, bár ez még odébb van. A tûz-
elhalásról röviden csak annyit, hogy ha
július környékén megjelenik, legjobb
védekezés a beteg részek levágása és
elégetése. 

A meggy ez évi növényvédelmérôl
elmondató, hogy az ismert monília
probléma mellett lehet jelentôsége a
blumeriellás levélfoltosságnak, a
glöospóriumos gyümölcsrothadásnak,
a levélaknázó és levéltetveknek is. 

FRONTHATÁSOK
Szervezetünk folyamatosan alkalmazkodik a változásokhoz. A változó környezet

fontos részei a légkörben végbemenô változások – magyarán az idôjárás. A biomete-
orológia a légköri változások emberi szervezetre gyakorolt hatását vizsgálja. Márpe-
dig az idôjárás elsôsorban a vegetatív idegrendszeren keresztül fejti ki hatását.

Vannak nyilvánvaló, jól észlelhetô
meteorológiai változások, mint a szél,
esô, hó. Azonban a szervezet alkalmaz-
kodóképességét igénybe vevô légköri
áramlások nem minden esetben ilyen jól
azonosíthatók – ezek a frontok. Élettani
hatásuk alapján a biometeorológiában is
megkülönböztetünk hideg- és melegfron-
tokat, melyeket tovább csoportosíthatunk
labilis és stabil állapotokra.

Melegfront
A stabil melegfrontban a légkör egé-

szére jellemzô a melegedés, a páratarta-
lom fokozódása, a légnyomás esése, a po-
zitív statikus elektromos erôtér túlsúlya.
A szervezet erre a vegetatív idegrendsze-
ren belüli ún. paraszimpatikus tónusfoko-
zódással válaszol. A szervezetünk ilyen-
kor vérnyomáscsökkenéssel, nyugtalan-
sággal, fáradtságérzéssel, levertséggel,
migrénnel, fejfájással reagál a légkörben

zajló folyamatokra. Labilis melegfront
alakul ki, ha a melegedés mellett a ma-
gasban megindul a lassú lehûlés, a pára-
tartalom ingadozóvá válik és a légnyo-
más tovább esik. Erre az idôszakra a bal-
esetek számának emelkedése, a gyulla-
dásos folyamatok fellángolása, a szívbe-
tegségek romlása, valamint fájdalomér-
zékenység fokozódása a jellemzô.

Hidegfront
Labilis hidegfront esetén a hômér-

séklet az egész légrétegben csökken, a
magasban gyakran erôsebben, mint az
alacsonyabb szinteken, a légnyomás
emelkedik, az elektromos erôtér erôs, in-
gadozó és a kis negatív töltésû ionok
vannak túlsúlyban. Ilyenkor újulnak ki a
reumatikus panaszok, válnak aktívvá a
gyomorfekélyek, fokozódnak a görcsös
hasi panaszok, de gyakoribbá válik a
szívkoszorú-érelmeszesedés okozta fáj-

dalmak is. Több a szülés – és azon belül
is a koraszülés –, valamit az asztmások
jobban fulladnak.

Stabilizálódik a hidegfront, a hômér-
séklet további csökkenése mellett. Csök-
ken a reakcióidô, emelkedik a hörghuru-
tok száma, magasabb lesz a vérnyomás
és elôtérbe kerülnek a görcsök.

Kettôs fronthatás 
A Kárpát-medencében, sajátos föld-

rajzi helyzete miatt gyakoriak a kettôs
fronthatások: leggyakrabban a labilis
melegfront és a labilis hidegfront fordul
elô együtt. 

Tapasztalatok szerint ennek a két
fronthatásnak van a legerôteljesebb hatá-
sa a vegetatív idegrendszerre. 

Ilyenkor egyéni érzékenység alapján
a két fronthatás jellemzôi keveredve, il-
letve egymástól függetlenül is jelen le-
hetnek. 

EEGGÉÉSSZZSSÉÉGGÜÜNNKKÉÉRRTT
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2003. MÁJUS

ORSZÁGOS KIRAKODÓ VÁSÁR

AZ ÖNKORMÁNYZAT JÚNIUS 1-JÉN ORSZÁGOS KI-
RAKODÓ VÁSÁRT SZERVEZ A VÁSÁRTÉREN.

GYÖKERES
VÁLTOZÁSRA VAN

SZÜKSÉG….
A téli átigazolási idôszakban csapa-

tunkból meghatározó játékosok távoztak
más sportegyesülethez. Sánta Tibor, Dögei
Mihály, Németh Zoltán, Kovács Miklós.
Két új játékost érkezett a csapathoz, Né-
meth László Bujról tért vissza, ifj.
Görömbei Vilmos Ibrányból. A felkészülés
nem úgy sikerült, ahogy azt szerettük vol-
na, hisz a kemény tél miatt a pályánk hasz-
nálhatatlan volt, így csak tornatermi edzé-
seket végeztek a játékosok. Az edzések lá-
togatottsága is nagyon gyér volt. A teljesen
megfiatalodott csapatunk a tavaszi szezon-
ban két döntetlent ért el, valamint 2 gyôzel-
met aratott, így 8 pontot szerzett. Tovább
sújtotta csapatunkat, hogy Görömbei Vil-
mos lábát megmûtötték, így hosszú hetekre
ô is kiesett a sorból. Kerekes Károly kapu-
sunk is befejezte a sportolást. Bényei Zol-
tán egy mérkôzésen sem állt a csapat ren-

delkezésére. Sajnos a tavasz folyamán több
olyan mérkôzés is volt, – fôleg idegenben,
– hogy a felnôtt csapat játékosai nem jöttek
a mérkôzésre és így az ifjúsági csapat játé-
kosaiból kellett a felnôtt csapatot kiegészí-
teni. Két mérkôzéssel a lábukban, nem is
érhettünk el sikereket. A hazai mérkôzése-
ken is több játékos után kellett mennünk, a
mérkôzés kezdete elôtt 1-2 perccel érkezett
meg és szállt be játszani. Az edzéseket rit-

kán, vagy egyáltalán nem látogatják a játé-
kosok. 

A kéthetenkénti mérkôzés kevésnek bi-
zonyul arra, hogy megfelelô erôállapotban
legyenek játékosaink és nyerjünk. 3:1-es,
3:0-s vezetésünk után is vesztettünk el mér-
kôzést. 

A sportoláshoz szükséges feltételeket –
kiváló talajú pálya, megfelelô öltözô, szere-
lések, idegenbeli mérkôzésekre szállítás-
hoz autóbusz stb. – mind-mind biztosítja
önkormányzatunk. Csökkent a labdarúgás
iránti szeretet, a fiatalok nem szeretnek, –
vagy csak alkalomadtán, ha kedvük van, –
akarnak futballozni. A játékosoknak és a
sportvezetésnek el kell gondolkodni a to-
vábbi folytatáson, mert a labdarúgást már
ezen a szinten sem lehet edzés és odaadás
nélkül mûvelni. 

Kérek minden sportolót és sportszeretô
tiszaberceli lakost, hogy saját erejébôl te-
gyünk meg mindent annak érdekében, hogy
a tiszaberceli labdarúgás felemelkedjen és
hírnevéhez méltóan szerepeljen ôsztôl az
újjászervezendô megyei bajnokságban.

DR. BALMACZ KATALIN ÜGYVÉDNÔ ÉS KAPONYÁS
LÁSZLÓ FALUGAZDÁSZ MÁJUS 1-JÉTÔL 

A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN (FÔ U. 50. SZ.) TART 
ÜGYFÉLFOGADÁST.

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDÔ: 
ÜGYVÉDNÔ: HÉTFÔ: 9.00–11.00 ÓRÁIG. 

FALUGAZDÁSZ: KEDD: 11.00–13.00 ÓRÁIG, 
CSÜTÖRTÖK: 9.00– 13.00 ÓRÁIG 

ELADÓ Budai Mihályné Esze Tamás u. 15. sz. alatti la-
kása. Érdeklôdni: Várdai Béla tel.: 06-42/721-229

CSALÁDI HÁZ eladó. Tiszabercel, Fô u. 2. Érdeklôd-
ni: Hullár Mihály Tiszabercel, Petôfi u. 29.

ESZE T. U 1. SZ. alatt lévô családi lakóház ELADÓ.
Érdeklôdni: Mészáros Lajos, Tiszabercel, Rákóczi u. 1. sz.

Tiszabercel, ESZE TAMÁS U. 22. SZ. alatti lakóház el-
adó! Érdeklôdni: 42/721-333.

LOVASNAP
Tiszabercel Község Önkormányzata és a Tiszamenti

Lovasklub, tisztelettel és szertettel meghívja Önt és kedves csa-
ládját, a 2003. június 8-án – Pünkösdvasárnap – a tiszaberceli
Vásártéren tartandó IV. Pünkösdi Lovasnap rendezvényeire.

A lovasnap fôvédnöke:
László Csaba pénzügyminiszter
A rendezvény védnökei: Gazda László, a Sz.-Sz.-B. Megyei

Közgyûlés elnöke, Dr. Hanusz Árpád Falusi Turizmus Sz.-Sz.-B.
Megyei elnöke, Hajnal András Tiszabercel polgármestere, Papp Já-
nos Tiszabercel jegyzôje.

A rendezvény fôszervezôje: Kolozsi László.
A IV. Tiszaberceli Pünkösdi Lovasnap részletes programja:
8.00: B 1-es díjugrató verseny
10.00: Amatôr fogathajtó verseny 1. forduló
11.00: A Lovasnap köszöntése
11.10. B 2-es díjugrató verseny
13.00: Amatôr fogathajtó verseny 2. forduló
14.00: Pünkösdi Lovaskirály választás

1. Forduló: Pontgyûjtéses díjugrató verseny;  2. Forduló:
Székfoglaló verseny;  3. Forduló: Lángos evés nyeregbôl

15.30: Szittyalegény avatás, malacfogó verseny.
16.00: B 3-as díjugrató verseny 
18.00 : Tombola sorsolás
Napközben:
Népies fogatok bemutatója, ló-szépségverseny közönség sza-

vazatai alapján, tájjellegû ételek kóstolással egybekötött bemutató-
ja, iparmûvészek bemutatója, gyerekeknek malac-, nyúl-, és kecs-
ke fogó verseny, modellezô bemutató, tombola.


