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FALUGYÛLÉS 2004
(BN.) Az önkormányzati törvény kötelezôen írja elô a képviselôtestületnek, hogy évente egyszer közmeghallgatást tartson. Ez a kifejezés mai napig
nem honosodott meg a településünkön, ezért természetesen a meghívóban falugyûlésre invitálta a polgármester a település lakóit. A település lakói közül
kb. 150 fô gyûlt össze az általános iskola napközis termében. Ahová meghívást
kaptak a képviselôk, valamint a település vezetôin túl dr. Karakó László országgyûlési képviselô, Gávavencsellô nagyközség polgármestere.
Papp János jegyzô köszöntötte a jelenlévôket és a Himnusz eléneklését
követôen Hajnal András polgármester
számolt be a 2003-2004 évi gazdálkodásról, tájékoztatást adott az elmúlt évben végzett feladatokról és tájékoztatta
a Tisztelt Lakosságot ez évi terveinkrôl. Ezen beszámolókat nem kívánjuk
taglalni az újság hasábjain, hiszen valamennyi már elmúlt eseményrôl már
beszámolt a Berczeli Napló, az elôttünk álló eseményeket pedig bizonyára
már mindenki ismeri, s számos fórumon, akár a Berczel TV-n keresztül is
figyelemmel kísérheti.

A rövid beszámolójában Hajnal
András elmondta, hogy az önkormányzatunk gazdasági helyzete stabil, az
önkormányzathoz tartozó valamennyi
intézmény az elmúlt évben megfelelô
színvonalon mûködött és biztosítottuk
a mûködéshez szükséges feltételeket.
Legfôbb célkitûzésünk és feladatunk
az, hogy 2004-ben is biztosítani tudjuk
ezeket a feladatokat. Nem szabad szereptévesztésbe kerülni sem a képviselôknek, sem az önkormányzatnak, hiszen elsôdleges feladata, hogy az Ötvben elôírt kötelezôfeladatait ellássa és
minden csak ezután.
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Ezt követôen a község lakói részérôl a különbözô hozzászólások hangzottak el, amelyeket nagyon értékesnek vélünk és jó információkat hordoztak a település lakói felé. Elhangzott, hogy a TITÁSZ által elvégeztetett villamoshálózat rekonstrukcióját
követôen a Kinizsi és a Petôfi utca egy
részén, valamint a Vásártér utcán a
közvilágítás számos problémával
küzd, fôleg akkor, ha egy kis szél is
fúj, ezt jeleztük a TITÁSZ felé.
Elhangzott, hogy a Vásártér úton
számtalan esetben a szemetet és a papírokat eldobálják az arra járók, elsôsorban sajnos a Rózsa utcáról járó diákok azok, akik ezt elkövetik. Ezúton is
kérem a szülôket, hassanak oda, hogy
gyermekeik ezt ne tegyék és ezáltal is
kellemesebb és elviselhetôbbé válik
környezetünk. Szintén e hozzászólásban hangzott el, hogy a Vásártér utca
nagyon sajátos elhelyezkedésû. mivel
egyik oldalán árok, másik oldalán vasút húzódik, az utca sem túl széles és a
szemetes autókon dolgozó személyek
sokszor az utca közepén, vagy olyan
területén hagyják a kukákat, ami a
közlekedést szinte lehetetlenné teszi.
Ennek érdekében levelet írtunk a közszolgáltatónak, reméljük ez a probléma ilyen módon meg fog oldódni.
Ezt követôen számos hozzászólás
szólt a település belvízelvezetésének
kérdésérôl. Itt elhangzott, hogy több
éve próbálunk pályázatot nyerni arra,
hogy a település belvízelvezetése zárt
belvízelvezetô csatornákkal megoldódjon. Sajnos arra, hogy folyókákat,
árkokat építsünk, számos utca nem alkalmas, hiszen annyira keskenyek,
hogy nem férnek el. S vagy járdát,
vagy utat kell ezért megszüntetni. Ennek természetesen ezt a célt nem lehet
alárendelni. Több olyan területrôl is
szó esett, amely évek óta megoldatlan
Folytatás a 2. oldalon
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FALUGYÛLÉS 2004
Folytatás az 1. oldalról
ebben a kérdésben. Sajnos többször
elôfordul az, hogy a lakosság követ el
hibát, hiszen átfolyókat tömnek el, bejárókat csinálnak úgy, amelyek átereszeket nem tartalmaznak. Természetesen több esetben szakember vizsgálta
meg a település ezen területeteit. Akár
a Szabadság és Rákóczi utca keresztezésérôl van szó, akár más területekrôl.,
Sajnos a szakemberek sem tudtak megoldást találni, csak abban az esetben,
ha egy átfogó belvízmentesítési terv
készül és ez valósul meg. Erre igyekeztünk 3 éve pályázni, sajnos valamenynyiszer elutasításra került mindez.
Elhangzott, hogy a temetôt körül
kellene keríteni, talán a buji példa adja
sokaknak ezt. Ugyanakkor az is elhangzott, hogy közösen kell a megoldást megtalálnunk. A temetôvel kapcsolatosan meg kell jegyezni, hogy a
tulajdonos egyházak sajnos a rendbetételükért sem tesznek sokat, rendszere-

sen az önkormányzat munkásai tesznek rendet és van úgy, hogy a rend
megôrzését sem tudjuk megoldani, de
az önkormányzat részérôl olyan javaslat hangzott el, ha anyagot megvásárolnánk, akkor az egyházak tagjai ezt
megvalósíthatnák.
Az eredôterületek további sorsa nagyon foglalkoztatja a lakosságot, hiszen természetvédelmi területen élünk,
és bár tulajdonjog van, de használati
joga nincs a lakosoknak. Ebben a témában az önkormányzat igyekezett intézkedni, sajnos nagy valószínûséggel
csak a megváltásra tehát a területnek a
pénzbeni megváltására kerülhet sor,
hogy ez valójában a piaci értéken foge megtörténni, azt nem tudjuk.
Ezt követôen dr. Karakó László
ogy. képviselô kért szót és röviden ismertette az Országgyûlésben végzett
feladatait, a térség elôrehaladásáért tett
intézkedéseit. Ezt követôen kérdések
feltevését kérte, hogy megismerje a lakosság ilyen irányú igényeit. A feltett
kérdésre konkrét eseményekrôl szá-

TÛZOLTÓK BÁLJA
(B.N.) Február 21-én egy olyan eseménynek lehettünk tanúi, amely
Tiszabercel életében talán egy újabb mérföldkô lehet. No, nem kifejezetten a
Tûzoltó bálra gondolok, hanem a Tûzoltó bálon látott olyan eseményekre,
amelyekkel végre Tiszabercel is elmozdult a kultúra területén.
Már az elmúlt nyáron örvendhettünk
a nyugdíjas egyesület asszonykórusának,
akik gyerekekkel, fiatalokkal együtt léptek fel a Rétközi Nyugdíjas Találkozón.
Most azonban a Tûzoltó bálra egy olyan
dalárda alakult, amelynek bizonyára lesz
létjogosultsága a tiszaberceli szabadtéri
színpadon.
Az ifjúsági tûzoltók palotás tánca óriási meglepetést okozott. A hagyományos
értelemben vett ruhában eljárt tánc nagy
népszerûségnek örvendett, majd a dalárda mögött felsorakozott fiatalok ebben a
ruhában igazi látványt nyújtottak. Azt hiszem példa értékû a mai korban, hogy fiatal fiúk és lányok ennek a remek hagyománynak és nagyszerû táncnak idôt és
energiát szántak, amelyért ezúton is köszönetünket fejezzük ki.
Az este során tiszteletét tette Dombrádi László ezredes úr a Nyíregyházi Önkormányzat Tûzoltóságának parancsnoka, valamint Pernyák Sándor a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság igazgató helyettese
is. Mindketten arról számoltak be, hogy

nagyon nagy dolognak tartják azt, hogy
létrejöhetett ez a bál. Bár több törekvés is
volt ezekre, mégis egyelôre egyedinek
tûnik a berceli Tûzoltó bál. Nagyon jól
érezték magukat, és Dombrádi László az
Activity-bôl is aktívan kivette a részét,
hiszen azért mi, programszervezôk úgy
igyekeztünk, hogy vendégeink is jól
érezzék magukat.
Természetesen Tajthy Péter Paszab
község polgármestere is megjelent ezen a
rendezvényen és ô sem maradhatott ki a
jóból.
Bizonyára az anyagi segítség is jól
jön az egyesületnek. A remek hangulatú
bálért köszönet Natkó Lászlónak és feleségének Zsókának, akik hónapokkal ezelôtt láttak neki a tervezésnek, szervezésnek, hogy erre az estére minden klappoljon.
A tûzoltó bálon számos díj talált gazdára. Mondhatni óránként került sor sorsolásra, hiszen a belépôjegyekkel, a jótékonysági jegyekkel, s a tombola jegyekkel is számos értékes ajándékra tehettek
szert, nemcsak a jelenlévôk.

molt be a képviselô úr, amelyeket tett
a térségért. Dr. Karakó László elmondta, hogy igyekezett munkáját a választópolgárok érdekeit szem elôtt tartva
végezni. Konkrét személyes ügyekkel
keresik meg ôt választópolgárok, s
akiknek tud segít. Ezen túl tájékoztatott, hogy a vagyonjegyekkel kapcsolatos kifizetés az ô kezdeményezésére
történt, címzett és céltámogatásokat javasolt, s annak odaítélésében vállalt
szerepet, ezen túl igyekszik a pályázati
lehetôségekrôl tájékoztatást adni a térségben és a parlamentben elôsegíteni
az ezekkel kapcsolatos kérdéseket.
Hangsúlyozta továbbá, hogy számos
javaslatot fogalmazott meg, de ellenzéki képviselôként nem érhet el számottevô eredményeket, „mert a szavazógép csípôbôl utasít el minden ilyen jellegû kezdeményezést”.
Azt hiszem nem állunk messze a valóságtól, amikor azt mondjuk, ez a mai
magyar politikai kultúra szerves része,
és sajnos nem volt ez máshogy a rendszerváltozás óta eltelt közel 15 évben.
A jótékonysági jegyek fôdíja egy
aranylánc volt, amelyet Czetô Imre nyert
meg. A belépô jegyekkel megnyerhetô, a
tûzoltó egyesület parancsnoka által öntött alumínium bográcsot Tatai István vihette haza. A tombola fôdíjának, egy szobakerékpárnak Szabó Zoltánné örülhetett.
A Tûzoltó Egyesület nevében Natkó
László az ÖTE. parancsnoka és Hajnal
András elnök ezúton is köszönik mindenkinek a támogatást, mellyel hozzájárultak a bál sikeréhez.
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Ezen a februáron a hó adta a legtöbb témát az embereknek, február 11én reggelre ugyanis 70-80 cm hó hullott, melyet a 80-100 km-es szél helyenként 4 méteres torlaszokká hordott
össze, megbénítva ezzel az életet a faluban. Se busz, se vonat, se út, csak
mindenütt hó, hó, hó.
A község vezetôinek, vállalkozóinak összefogásával sikerült elérni,
hogy úttalan utakon ugyan, de eljutottak az erôgépek a környékbeli pékségekig, és került a boltokba kenyér, idejében jött, ha kellett – a mentô, „normálisan” mûködött az egészségügyi ellátás.
A mostani hóhiányos tél után némi
nosztalgiával gondolunk arra a télre,
arra az összefogásra. Talán jó lenne, ha
nem kellene valamilyen „eseménynek”
történnie ahhoz, hogy összefogjanak
az emberek. Egy érdekes emberrôl, Dr.
Bistey Györgyrôl szól a Községünk
Szülötte rovat.
Gazdag életutat tudhat maga mögött: gimnazista Sátoraljaújhelyen, angol fogságba kerül, mint tüzér 1945.
május 10-én. Onnan megszökik októ-

ber elején. Németországban, majd
Amerikában telepedik le.
Dolgozott, mint szakács és cukrász,
gépkezelô, mûszaki és dombornyomó
tervezô, majd tovább tanult, mérnökszakos, majd pszichológia szakos
egyetemi hallgató lett esti tagozaton.
Klinikai pszichológusként egy rehabilitációs központ igazgatója, majd a
pennsylvániai állami egyetem esti tagozatán tanít. 1991-ben hazatelepült,
azóta nyugdíjas éveit tölti.
Több kellemetlenség, huzavona
után sikerült csak hazatelepülnie, s
megemlíti az itthoni bürokrácia magas
iskoláját: 41 évi kinti autóvezetési gyakorlat után itthon be kellett ülnie huszonéves oktatók mellé, s megszerezni
a magyar jogosítványt.

HÚSVÉT ELÔTT…
Fohász
Uram, tégy engem békéd eszközévé! Hol gyûlölet van, oda szeretetet vigyek, hol neheztelés, békességet, hol széthúzás, egységedet.
Uram, tégy engem békéd eszközévé! A kételkedés helyett hitet vi-

gyek, a kétségbeesés helyett reményt, a sötétségbe fényedet.
Uram, add, hogy vigasztaljalak
mást, s ne csak magamnak keressek vigaszt! Legyek megértô, ne
csak megértett, szeressek, ahogy
Te szerettél minket!
(Assisi Szent Ferencnek tulajdonított sorok, ismeretlen fordító tolmácsolásában)

MÁRCIUS
Köszöntelek, kedves, szép
március! Langyos leheletedet érzem már a levegôben. Lábad
nyomán kizöldül a fû. Elôfehérlik
a hóvirág, elôkéklik az ibolya.
Felôled álmodoztam télen a
kályha mellett. El- eltûnôdtem: hol
vannak a virágaid? Hol vannak a
madaraid? Mit csinál most a fecskénk? Mit csinál most a gólyánk?
Már úton vannak. Valahol a
tenger felett száll felénk egy nagy
fehér felhô. Azok a gólyáink. És
száll egy nagy fekete felhô. Azok a
fecskéink.
Gárdonyi Géza
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TISZABERCEL
MEZÔGAZDASÁGI
NAPOK
A hagyománnyá vált mezôgazdasági bemutatónak és vásárnak a Mezôgazdasági Szakiskola a házigazdája.
A hagyományos vásárra várunk
mindenkit, aki kíváncsi mezôgazdaság
legújabb gépeire, szolgáltatásaira.
Lesz itt hibribkukorica fajták bemutatása, virágládák, kaspók vására, halászati bemutató, növényvédôszer-bemutató.
Érdekessége még a vásárnak az
afrikai és magyar vadak trófeáinak
kiállítása.
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BERCZELI HALÁSZLÉ ÜNNEP HÍREK
HÍRÜNKET VITTÜK
A Tiszabercelért Egyesület négy település önkormányzatával összefogva
a Rétközi Kulturális és Turisztikai Napok eseménysorozatát népszerûsítve
két országos hírû rendezvényen is részt
vett. Elôször a március elsô hétvégéjén
megtartott Vakáció 2004. kiállításon, a
nyíregyházi Bujtosi Szabadidô Csarnokban népszerûsítettük rendezvényünket. Az addig elkészült programajánló és a számos kiállított tárgy valamint a televízión keresztül bemutatott
eseménysorozat nagy népszerûségnek
örvendett. Standunkat ez alkalommal
közel 1000 ember kereste fel és reményeink szerint számosan visszatérnek
majd rendezvényünkre, a programajánlóból megismerve eseményeinket.
Ezt követôen március 18-21 között
a Budapesti Nemzetközi Vásár Városban az Utazás 2004. kiállításra vittük
fel standunkat, népszerûsíteni rendezvényünket. Ez a kiállítás merôben más,
mint az általunk megszokott nyíregy-

házi, hiszen méreteiben és monumentalitásában olyan, amit csak az ért meg,
aki elmegy oda és személyesen is megnéz. Volt szerencsénk bepillantást kapni abból, hogyan csinálják a profik, hogyan népszerûsítik rendezvényeiket,
utazásaikat azok, akik már évtizedes
tapasztalattal rendelkeznek ezeken a
területeken. Hogy úgy mondjam ebben
az évben tanulni mentünk. Ugyanakkor el kell mondanunk, hogy hozzánk
hasonló kis kiállítok számosan voltak
jelen. Reméljük, mindez a törekvés és
mindezek az erôfeszítések hozzájárulnak ahhoz, hogy településünk még inkább népszerû legyen az idelátogatók
körében, hiszen tudjuk a nagyvárosból
Dunántúlról egy-egy szálláshelyet, céloznak meg a turisták, és ezt követôen
válogatnak a részükre adott különbözô
eseményekbôl. Reméljük, sokan választják majd a Rétközi Kulturális és
Turisztikai Napok számos eseményét,
akár a Berceli Halászlé Ünnepet, akár
Buj Lecsófôzô Versenyét, az Ibrányi
Kistérségi Napokat, vagy Paszabon a
Szôttes Napok eseményeit.

ROSSZ HÍR
A Természetbarát Szövetség által
évtizedek óta szervezett Nemzetközi
Tisza Túra július 30-án, pénteken nem
köt ki Tiszabercelen. A szabadtéri színpadra tervezett számos látványosság és
egy jóízû Berceli Halászlé fogadta volna a Nemzetközi Tisza Túra résztvevôit. Bár a Nemzetközi Tisza Túra kiadványában szerepel a Hajrá Tisza kajak
és kenu verseny, de mint a szervezôktôl megtudtuk, azt nem garantálják,
hogy a túra résztvevôi velünk töltik az
estét. Mindehhez csak annyit, hogy az
esti programok szerzôdéseinek megkötése elôtt hetedik érzékünkre hallgatva
hívtuk fel a szervezôket. Ha nem hát
nem. Mi tudjuk mit érünk, ôk legfeljebb nem tudják meg mit veszíthetnek.

PROGRAMAJÁNLÓ
Az elkészült programajánlóhoz bizonyára már számosan hozzájutottak.
Aki részletesen is kíváncsi az esemé-

nyekre az a Polgármesteri Hivatalban
ezeket a programajánlókat megtalálhatja az elôtérben elhelyezett asztalon.
Keresse a berceli üzletekben közforgalmú helyeken programajánlónkat és
küldje el ismerôseinek. Ha Ön eddig
nem tudta meggyôzni ôket arról, hogy
itt a helyük, ez biztosan segítségére
lesz.

SZÁLLÁSHELYEKET
KERESÜNK
Talán hihetetlen de februárban csörgött elôször telefonunk és Zala megyébôl kerestek 8-10 napra szállást. Azóta
számtalan helyrôl hívtak ez ügyben. Mi
eddig a szakmunkásképzô iskola kollégiumát ajánljuk, de Szabolcs községben is adtunk már ki nyaralót augusztusra. Most itt a lehetôség mindenkinek
arra, hogy belekóstoljon a falusi vendéglátásba. Különösen a Tisza utcáról
várjuk azokat, akik a 10 napra megfelelô színvonalú szállást tudnak biztosítani. Érdeklôdni: (70) 453-4371.
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HUMICSKÓ JÓZSEF

Az utóbbi években úgy tûnik, egyre elismertebbek a Tiszabercelen folyó
törekvések a turisztikai élet fellendítése céljából. Számos sajtótermékben, sôt
a televízióban is viszontláthattuk, amint a szervezôk ráadják a pünkösdi királyra a palástot, kóstolják a zsûri tagjai a halászlevet, vagy éppen a falu erôs
emberei feszülnek fogcsikorgatva a Tiszán átívelô kötélnek. Ilyenkor úgy gondolom mindenkit egy kis büszkeség tölt el, hogy ô is ennek a kicsi, de egyre híresebb falunak a lakosa. Évrôl évre lassan már természetesnek vesszük, hogy
ezek a rendezvények léteznek, s mindig magasabb színvonalon vannak, mint
az elôzô évi. Fergeteges a hangulat, a jókedv, a versenyek gyôzteseinek pedig
egy emberként gratulálunk.
Ilyenkor jut eszembe Mátyás király
története, amikor a földesurak egy jól
sikerült lakomán sorra mondták egymásra a pohárköszöntôket, csak éppen
azokra nem ittak, akik az egész lakomát elôteremtették. Ekkor a király kivitte kapálni ôket a szôlôbe, hogy tanulják meg milyen nehéz, és fáradtságos munka elôzi meg az ô boruk elkészültét és asztalra kerülését.
Nem hiszem, hogy olyan sokan elgondolkoztunk volna azon is, miként
volt csapvíz, áram, világítás stb. a Tisza partján, vagy a legelôn. Vagy hogyan került a felszalagozott fa a szitytyalegény-avatáshoz. És még sorolhatnám azon dolgok körét, amit sok-sok
ember fáradtságos úton hozott létre.
Községünk lakosai hál’ Istennek sorra
kiveszik a részüket a segítségnyújtásból, ám egy ember külön elismerést
érdemel: ô Humicskó József.
Már a kezdetek kezdetén, amikor a
rendezvények még csak ötletek voltak
teljes mellszélességgel állt ki a megvalósítás mellett. Idôt, fáradtságot áldozva dolgozott a rendezvények sikere érdekében. Feltett szándéka az volt, s

mind a mai napig is az, hogy Tiszabercel szebb és jobb legyen. Kérdezem
tôle, hogy mi a jó neki ebben, miért
csinálja. Egyszerû a válasz:
– Azért mert itt lakom és ez által
jobban érzem magam. A rendezvények
értünk vannak, és szeretném ha mindenki örömmel gondolna vissza rájuk.
A Bak csillagjegyben születtem, s lehet
ennek köszönhetô, hogy amit a fejembe veszek azt tûzön-vízen keresztül viszem. Sokan elítélnek, vagy furcsának
tartanak, de én úgy gondolom a problémákat mindegy hogyan, de meg kell
oldani. Elismerést soha nem vártam
ezért, a jövôben sem fogok. Én csak
magamért csinálom.
A közelmúltban újabb remek gondolat megvalósításába kezdett bele.
Több berceli honfitársával karöltve létrehozták a Tiszamenti Településekért
Egyesületet, melynek a tagság az elnökévé választotta. Az egyesület célja
olyan tehetséges gyerekek támogatása,
akik hátrányos helyzetük miatt nehezebb helyzetben vannak a továbbtanuláshoz. Számos felajánlás érkezett már
magánszemélyektôl, alapítványoktól, s

persze több pályázatuk is elbírálásra
vár.
Ilyen szervezôi múlttal én már úgy
gondoltam nem is jut nagyon másra
idô, ám ezt Jóska bácsi megcáfolta.
Mindig kell egy kis idôt facsarni a kedvenc hobbijára, a vadászatra is.
Bár a nappalit díszítô trófeák arról
tanúskodnak, hogy ezt a hobbit mesterien ûzi… Több távolabbi vadászbarát
is megfordult már környékünkön, s az
itt folyó munkákról, mûsorokról ôk is
csak elismeréssel adóztak. Talán ez a
tény, talán a közelgô uniós csatlakozás
várható mezôgazdasági és ipari megszorításai adták a gondolatot, hogy
Jóska bácsi megálmodja a jövô Tiszabercelét: a falusi turizmus egyik legszebb gyöngyszeme, kempingekkel,
szállással, vendégfogadókkal, na és
persze országos hírû rendezvényekkel…
Én viszont bízom benne, hogy ez
nem is annyira távoli álom… Addig
persze még sok ilyen dolgos kézre és
pozitív hozzáállásra lesz szükségünk!
Berencsi Csaba

EBOLTÁS
Értesítjük a lakosságot, hogy a kötelezô eboltás idôpontja: 2004.04.23. (péntek) 7-10 óráig
Pótoltás: 2004.05.07. (péntek) 7-10 óráig. Oltás helye: Tûzoltószertár elôtt.
Oltás és féregtelenítés díja:
Felvezetett eb: 1500 Ft/db
Háznál: 2000 Ft/db
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BARÁTI OLDALAK
BARÁTOK BÁLJA
(BN.) Március 6-án az Általános
Iskola tornaterme adott otthont a
Tiszabercelért Egyesület 5. báljának, ami az idén is a „Barátok bálja”
elnevezést kapta. Az egyesület az elmúlt évi sikereken felbuzdulva az
idén is svédasztal megterítése mellett
döntött és ezt követôen a település
összefogásával jöhetett létre ez a bál.
A szakmunkásképzô iskolán keresztül az Arany-Parmen betéti társaságon át még számos vállalkozó igyekezett a bál elôtt, után és alatt is segítséget nyújtani ahhoz, hogy méltó körülmények között mulassanak azok, akik
ebben az évben is ellátogattak hozzánk. Nagyon jó hangulat, remek tálalás és számos program várta az idelátogatókat.
A bálon most már ötödik éve voksol a közgyûlés az „Év Embere” kitüntetô címekre. Az idén is több diploma
átadására került sor. Bronzdiplomát vehetett át az egyesület elnökétôl,
Homonnai Zoltántól Tajthy Péter
Paszab község polgármestere, Sánta
József vállalkozó, ifj. Tarjányi Miklós a
Szakmunkásképzô Iskola tanmûhely
vezetôje, ifj. Görömbei Vilmos gimnazista. Ezüst diplomát vehetett át a helyszínen Görömbei Vilmos, az AranyParmen Bt. ügyvezetôje, Görömbeiné
Dr. Balmacz Katalin az egyesület el-

nökségének tagja, valamint Bistey
György, aki most már évek óta nagyobb összegû készpénzzel támogatja
egyesületünk munkáját. A diplomák
átadásának végén meglepetéssel készült az egyesület elnöksége, mivel a
Rétközi Kulturális és Turisztikai Napokat egykoron megálmodó és azóta is
hûségesen megszervezô Homonnai
Zoltán elnök úr részére az egyesület
nevében Papp János egyesületi titkár
arany diplomát adott át. Arany diplomával egyébként eddig mindössze két
személy rendelkezett és Homonnai
Zoltán a harmadik, aki ezt átvehette.
Ezentúl két szervezet vehetett át szintén arany diplomát Homonnai Zoltántól Tiszabercel Község Önkormányzata, valamint az Arany-Parmen Betéti
Társaság. Ezt követôen került sor az
„Év Embere” kitüntetések átadására,
miután a szavazat számláló bizottság
megszámolta a szavazatokat. A gazdasági és közszféra területén László Antal iskolaigazgató vehette át az év embere kitüntetô címet, míg a civil szféra
területén Humicskó József az egyesület elnökségi tagja és az egyesület
„mindenese” vehette át a kitüntetést.
Mindkét személy óriási szerepet vállal
már évek óta abban, hogy a településünk kitörjön a szürkeségbôl és eseményeinken olyan aktivitásról tesznek bizonyságot. Példaértékû lehet valamennyiünk számára, hiszen Humicskó
József nélkül nincs olyan esemény
Tiszabercelen, nincs olyan rendezvény,
ahová szakmai tudása vagy kapcsolatai
révén ne hozna olyan újításokat, amely
során egy-egy terület akár a Vásártér,
akár a Tisza- part komfortos, minden
igényt kielégítô helyszínné váljon rendezvényeinkhez. László Antal hasonlóan számos kulturális és civil megmozduláson veszi ki részét ebbôl a
munkából. Nem tiszaberceliként is úgy
tekinthetünk rá, mint született bercelire.
Ugyanakkor az elismerést nemcsak
ezért kapta az általános iskola felvirágoztatásán és mûködésén végzett több
évtizedes munka elismerése ez, hiszen
aktivitása töretlen, talán ezért is esik
egybe az a választás, hogy az elmúlt
években ô már köz szolgálatáért is ki-

tüntetés címét is átvette a képviselôtestülettôl, ugyanakkor a településért végzett munkájáért most az egyesület közgyûlése is ôt tartotta méltónak arra,
hogy ezt a díjat átvehesse. Reméljük az
átadott diplomák és kitüntetô címek
valamennyi személyt nem elégedettséggel töltenek el, hanem egy kicsit
ösztönzôleg hat arra, hogy ezt az elkezdett munkát tovább folytassák.
A Barátok bálja egyébként hajnalig
tartó tánccal zárult, ahol többek között
megjelent Karakó László országgyûlési képviselô, aki Tiszanagyfaluból érkezett hozzánk megszakítva az ottani
tartózkodását és az egyesület nevében
természetesen köszönettel tartozunk
azért, hogy tiszteletét tette rendezvényünkön. A bál szervezésébôl óriási
részt vállalt a fôszervezô Görömbei
Vilmos mellett az általa vezetett AranyParmen Betéti Társaság és számos alkalmazottja, amelyért ezért is köszönetét fejezi ki a Tiszabercelért Egyesület.
Továbbá köszöni a házigazda Bessenyei György Általános Iskola és
Óvodának, mind az intézmény vezetôjének László Antalnak azt, hogy ebben
az évben is nagyon jó házigazdái voltak az eseménynek.
A Barátok bálján is számos tombolanyeremény volt, amelyet meg lehetett nyerni, így többek között egy házimozi rendszer, amelynek boldog tulajdonosa Korpai Kitti lett.
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KULTÚRÁLIS
HÍRADÓNK

dalmi és Mûvelôdési Társaság Elnökségének jutalomkönyvét, a Bessenyei
vetélkedô I. helyezett csapata / Kovács
Eszter 8.o, Hullár Renáta 8.o, Hullár
Katalin / vehette át. Az ünnepség a
Bessenyei – ház udvarán folytatódott,
ahol ifj. Görömbei Vilmos szavalata
után koszorút helyezett el az est szervezôje, a Tiszabercelért Egyesület, valamint Tiszabercel Község Önkormányzata és a Tiszaberceli Nyugdíjas
Egyesület.

Az elmúlt hetek rendezvény sorozataiból kiemelkedôek voltak azok a
KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEK,
melyeken nyugdíjas egyesületünk részt
vett szép létszámmal. Nyíregyházán, a
Váci Mihály Mûvelôdési Központban
néztük meg az EGRI CSILLAGOK címû daljátékot, a MANDALA DALSZÍNHÁZ elôadásában. A gyönyörû,
felemelô tartalmú mûvet a fiatal, tehetséges mûvészek jubiláló alkalommal,
100.- ként játszották a színpadon. A
rendezés látványosságát, a nagysikerû
elôadásmódot a nyugdíjas közönség
hosszú – hosszú tapssal jutalmazta.

**********
Igen, a március Petôfi hónap Várnai Zseni gondolatai mindnyájunk nevében szólnak, az ünnepség alapgondolata lehet. Ünnepeltünk. Együtt a fiatalsággal, az általános iskolás tanulókkal és nevelôkkel együtt, a képviselôkkel, a civil szervezetek és pártok vezetôivel, a közösség érdeklôdô polgáraival. A szép mûsor meghallgatása, a
feltûzött kokárda, az Emlékmûnél elhelyezett koszorúk nemzetünk SORSFORDÍTÓ hôseire, napjaira emlékeztettek bennünket. Arra is, hogy egy
nemzet nagyot akarásának sikere az
összefogásban rejlik.

**********
Ugyancsak örülhettünk a JÁNOS
VITÉZ címû operettnek, melyet a
Krúdy Vigadóban láthattunk, hallhattunk. A mûvészek itt is fiatal tehetségek, a debreceni Konzervatórium hallgatói voltak. Az események „keresztmetszetét” 60 perces elôadásba sûrítették, minden jelentôs jelenet színpadon
volt. Kacsóh Pongrácz ismert, fülbemászó dallamaival, a meghitt jelenetekkel mindnyájan azonosultunk,
könnybe lábadt szemmel tapsoltunk és
gratuláltunk az elôadás végén a kis színészeknek.
**********
Nagy létszámmal képviseltettük
magunkat február 26-án a koszorúzással egybekötött BESSENYEI – EMLÉKESTEN. A hagyománnyá váló
községi rendezvényen Zsíros Antalné
méltatta Bessenyei György tevékenységét, nagyságát. Korunk aktualitásának megfelelôen elôadása témájául
„Bessenyei európaiságának gondolatait” választotta. A szép irodalmi összeállítást a Bessenyei György Általános
Iskola tanulói szolgáltatták, Stefánné
Kiss Erzsébet betanításával. Hagyományosan már a Bessenyei György Iro-

s örülünk, hogy végig böngészhettük
ôket, hogy nyilvánosságot kaphattak.
A kiállítás szép közös összefogás bizonyítéka volt. Gratulálunk a szervezôknek.
„ A március Petôfi – hónap ,
ha süt a nap, ha fú a szél,
ô ragyog itt a napsütésben,
s ha égzengéssel, villámfénnyel,
ránktör a tavaszi vihar,
mintha a szélvész kürtszavában
harsogna a Nemzeti dal.” Várnai
Zseni
Petôfi márciusa

**********
**********
Szervezetten megnéztük az Idôsek
Klubjában rendezett egyházi kiállítást.
Jó volt együtt látni „tárgyiasulva is”
„Hitünk kincsei” ereklyéit, imakönyveit, s az egyházi szimbólumokat. A régi anyakönyvek, iratok, dokumentumok most rejtett helyükrôl elôkerültek,

Március a tavasz, a nôk ünnepe is,
hiszen március 8. a Nôk napja. Az általános iskolában gyûltünk össze, ahol
Petró Béla nyugdíjas társunk emlékeztetôje és Veres Péter 8. o. tanuló köszöntô szavalata után átvehettük egyesületünk férfitagjaitól és az MSZP képviselôjétôl a nônapi virágot. Köszönjük.
Zsíros Antalné
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A por- és szôrallergia igen sok embernek okoz légúti panaszokat.
Vajon hogyan lehet védekezni ellenne, mit tehetünk a kellemetlen tünetek elkerüléséért?
Miben különbözik a por- és szôrallergia más allergiafajtáktól?
Sok allergiás egész évben szenved a
tünetektôl, hiszen leginkább a lakásban
tartózkodáskor érvényesül ez az allergiafajta. A tünetek hasonlóak, mint más allergiáknál, de ez másképpen terheli a légutakat. Sajnos sokszor összetévesztik az
influenzával, és nem, vagy késôn fordulnak orvoshoz.
Mit tehet az orvos? Sokszor antibiotikumot alkalmaznak, de ez akkor lenne

igazán célravezetô, ha minden allergiás
tünettel jelentkezô betegnél baktériumtenyésztést végeznének. Ezután derül ki,
hogy valójában mirôl is van szó. Ezután
lehetne jól alkalmazni az antibiotikumokat, amelyek részleges megoldást jelentenek az allergiát kísérô bakteriális fertôzésekre.
Van- e egyáltalán teljes megoldás?
A tünetektôl meg lehet szabadulni,
ha valaki rendszeresen, naponta porszívózza a lakást. Ezt akkor is meg kell tenni, ha nincs szônyeg, amibe megragadhat
a por, a szôr. Sôt, mindenképpen porszívózzuk a kárpitokat is, töröljünk port
rendszeresen. Kimutatták, hogy egy kiló
krumpli átpakolása egyik helyrôl a másikra, százszorosára emeli a levegô gombakoncentrációját, tehát nagybevásárlás
után is indokolt egy rövid porszívózás.
Aki allergiás, mosson minden este hajat,
hiszen sokan nem tudják, de a reggeli
fulladásos rohamok sokszor amiatt vannak, mert a forgolódáskor minden, a hajban lévô por, pollen kiszóródik. A poratka egyetlen korpaszemen akár egy hétig
is elél, ezért erre is ügyelni kell.

A szôrallergia esetén vigyázzunk a
háziállatokkal. Sok családban nem figyelnek eléggé a gyermekre ilyen szempontból, nem akarnak megválni a
házikedvenctôl. Sokszor már asztmás
gyereket hoznak a rendelôbe, akinek
esetleg szôrallergiával indult a megbetegedése. Oda kell tehát figyelni erre.
A gyermekek hazánkban igen szerencsés helyzetben vannak más országok
csecsemôihez képest, hiszen Magyarországon kötelezô a BCG oltás, ami az elsô „lökés” a pici immunrendszerének.
Azok a gyermekek, akik legalább hat hónapig anyatejet kapnak, szintén nagyobb
védelmet élveznek az allergiás megbetegedések tekintetében, mint tápszeren nevelt társaik. Akik tanyán, állatok közelében nônek fel, kevésbé vannak kitéve effajta betegségnek, hiszen immunrendszerük születésüktôl fogva egy „tréningen vesz részt”.
Ez az elmélet az allergia higiénés
kontra civilizációs elmélete. Mindenképpen az egyik legfontosabb védekezési
módszer azonban a takarítás, minden
nap, alaposan.

Az élô szobor:
Történetek Deák Ferencrôl
Vass Albert: Valaki tévedett
A szomszédos országok magyarjainak
néprajza
Osvát Erzsébet összes verse
Tábornokok éjszakája/H. H. Kirst
A következôkben Hullár Gyuláné Gizike mutatja be a XX. század egyik kiemelkedô elbeszélôjét, az érzelmes lélektani ábrázolás mestereként ismert; a XX.
század egyik legszebb szerelmi történetét
megíró Ajtmatovot, illetve mûvét.
Remarque, Steinbeck, Cronin, Wass
Albert könyveit forgatom szívesen, de
nemrég újra olvastam Csingiz Ajtmatov,
kirgíz író mûveit. A Fehér hajó, A Versenyló halála, a Dzsamila szerelme címû
kisregények alkalmasak arra, hogy belenyúljanak az ember lelkébe. Az évszázadnál hosszabb ez a nap - címû regénye elképesztô, mennyire aktuális ma is. Ajtmatov
két szálon futtatja a cselekményt, s a két
szál keresztezi egymást a regény végén.
Az egyik egyszerû emberek történetét
mondja el, a másikba beleszövi a fantasztikumot. Az egyszerû emberek a maguk
korlátai között is személyiségek, megôrzik
emberi erényeiket, hajlandók és képesek

megérteni egymást. Teszik ezt ôsidôktôl
fogva belsô parancsra, annak ellenére,
hogy a hatalom (a regényben a szovjethatalom) arra törekszik, hogy az embert
megfossza egyéniségétôl, manipulálja tudatát. Mint az ôsi mondában a
zsüanzsüanok tették Dzsolamannal. A tevebôr nyakbôrét húzták az áldozat fejére, s
kitették a napra. A leborotvált fejre, a
nyersbôr egy pillanat alatt ráragadt, s könyörtelenül zsugorodott az égetô napsugarakban, vasabroncsként szárította a rab fejét. A növekvô hajszálak tetôzték a kínt.
Mely az ítélôképesség teljes megzavarodásához vezetett. A mankúrt nem emlékezett, nem ismerte fel magában az emberi
lényt, gazdasági szempontból értékes volt.
Dzsolaman sem ismerte fel anyját és lenyilazta ôt. A regény fôhôse, Fergeteges
Edigej keserûen gondol arra, hogy
Szabidzsanból is ilyen mankúrtot tesz a
hatalom: „Lám csak, hol nem oktatták
Szabidzsant, egész kicsiny korától fogva,
hány internátusban, fôiskolán és különbözô felsôbb tanfolyamokon! Szegény
Kazangap mindenét, amit csak szerzett –
keresett, arra áldozta, hogy a fia a városban élhessen, hogy Szabadzsan legalább
úgy éljen, mint mások- és mi értelme volt?
Tudni mindent tud, de a semmirevaló ember az is marad- semmirevaló!” Edigej
Abutalin példáját látva, „arra a következtetésre jutott, hogy a legfôbb jó, amit az
ember másokért tehet az, hogy a maga
családjában méltó utódokat neveljen. És

nem valaki segítségével, hanem napról –
napra, lépésrôl – lépésre, beleadni ebbe
mindenestül saját magát, amennyire lehet,
és ameddig lehet, mindig együtt lenni a
gyerekekkel!” A hatalom Ajtmatov számára ugyanaz, akár orosz, akár amerikai: a
saját érdekeiken elbukik a Föld érdeke.
Ezért nem kívánnak kapcsolatba lépni egy
olyan civilizációval, mely békés szándékkal segítené a Földet. Ajtmatov arra mutat
rá, hogy a hatalom embereinek magatartásából hiányzik az, ami Kazangapba,
Edigejben, Abutalipban, Köszpanban,
Zaripában,
de
akár
kivételként
Jelizarovban is megvan. A segíteni akarás,
az egymást megérteni akarás szándéka és
a vágy a helyes döntés iránt. A regényben
sokkal több a pozitív hôs, és ez reményt
sugároz a jövôre. A fôhôs, Edigej az a fajta, aki nem nyugszik, folyton az igazságot
keresi. Ajtmatov büszke hôsére, az ilyen
emberek segítségével megy elôre a társadalom. Aznap, miközben Kazangapot a temetôbe kísérik, Edigej végiggondolja az
életüket. Bár a hatalom a régi temetôtt lezárja, Edigej nem hátrál meg, a
Malakumdicsap – szakadék szélén temeti
el barátját, ahol Dzsolaman lenyilazta anyját. Kifejezi kívánságát, hogy ô is itt akar
nyugodni, mert két ember már alapít egy
temetôt. Az író végig fenntartja a figyelmünket, nem mellôzi a humort sem, de fô
célja, hogy a könyvet letéve az olvasó
gondolkodjon el a tanulságon. És ez sikerült neki.

EGÉSZSÉGÜNKÉRT
ALLERGIÁS TÜNET
ELLEN TAKARÍTÁS
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Február 23-án rendes ülést tartott a
Képviselôtestület, melyet falugyûlés követett, a falugyûlésrôl részletes beszámolót olvashat a Tisztelt Olvasó lapunk
más oldalain. A falugyûlést megelôzô
képviselôtestületi ülésre a Polgármesteri Hivatalban került sor. Itt a lejárt határidejû határozatokról hallgatott meg
elôször tájékoztatót a Képviselôtestület.
Ezt követôen a telefonhálózat, illetve a
kábel tv. fejlesztésérôl számolt be Hajnal
András polgármester. Itt elhangzott, várhatóan ebben az évben, talán az év második felében megkezdôdik majd a település
teljes telefonhálózatának a rekontstrukciója, így a régi RRL. telefonokat már nem
csak a fôbb intézmények mentén, hanem
az egész településen optikai kábelekre cserélik, ami az Internet lehetôségét fogja biztosítani a lakásokba, amellett, hogy a beszéd is jobb és magasabb színvonalú lesz.
A község virágosítása és parkosítása
szerepelt napirenden a Képviselôtestület
elôtt, ahol Hajnal András elmondta, hogy a
villanyoszlopokra már az elmúlt évben elkészült virágtartókba a Szakmunkásképzô
Iskolában nevelik a növényeket, várhatóan
a tavasz folyamán településünk is virágosítva lesz, számos településhez hasonlóan.
Ezt követôen a Képviselôtestület immár másodszor tárgyalta az Önkormányzat és intézményeinek biztonságtechnikai
felülvizsgálatáról. Ennek alapján a Képviselôtestület úgy döntött, hogy a korábbi
felülvizsgálatban szereplô hiányosságok
megszüntetésére törekedni kell, ugyanakkor mivel ez egy 4 millió beruházás törekedni kell arra, hogy pályázat útján valósuljon meg a kivitelezés, illetve a legfontosabb, hogy olyan érintésvédelmi problémák, amelyek közvetlen balesetet okoznak, ezek szûnjenek meg, s és ezt követôen fokozatosan kerül sor a középületeknek
az ilyen jellegû felülvizsgálatára.
A Képviselôtestület ismét tárgyalt a
községben található beoltatlan ebek további sorsáról. Sajnos a Képviselôtestület
nem tud megfelelô eszközök hiányában
hathatós módszert arra, hogyan lehetne a
Rózsa és Dózsa utcákon található kutyáknak a sorsát rendezni. A kutyatulajdonosok azt állítják, hogy a saját portájukon
megjelenô kutyák nem is az övék. Ezek a
sokszor hazugságnak tûnô kijelentések
rettentô veszélyt hordoznak magukban,
ezért nincs más megoldás, mint hogy az
idei összeírást nagyon komolyan, akár az
összeírót érdekeltté téve kell elvégezni, és

ezt követôen súlyos, akár 100 ezer forintig terjedô pénzbírsággal sújtani mindazokat, akik nem akarnak tudomást venni a
társadalmi együttélés ilyen alapvetô szabályairól.
A Képviselôtestületben vita támadt a
március 15-i ünnepséggel kapcsolatosan,
melyrôl szintén tudósítunk lapunk hasábjain. Ebben a vitában elhangzott, hogy óriási jelentôsége van az ünnepnek, hiszen
nem csak a település, de az ország érdekeit szolgálják, hogy méltó megemlékezések
legyenek, ugyanakkor amíg a lakosság ezt
nem érti meg, addig nem kell pusztán a
gyerekekre alapozni ezt az ünnepséget.
Meg kell találni azt a megfelelô idôpontot
és helyszínt, ahol településen az eseményhez méltóan tudunk ünnepelni. Ezért született az a döntést, hogy március 12-én
pénteken kerüljön sor erre az alkalomra.
Azt hiszem, hogy akik jelen voltak, azok
tudják, hogy remek színvonalú és nagy érdeklôdés mellett zajlott ez az esemény,
aminek köszönhetôen az ünnepség elérte a
célját, hiszen a megemlékezésen közel
százan vettek részt.
A Képviselôtestület módosította a december 15-én már egyszer beadott taneszköz-beszerzési programját 2007-ig kérte
eltolni, azt hiszem anyagi források hiányában a törvény által elôírtak teljesítése szinte lehetetlen. A Képviselôtestület
egyöntetûleg, mint intézményfenntartó
vállalt felelôsséget azért, hogy ezek a beszerzések megvalósuljanak. A testület módosította a költségvetésérôl szóló rendeletét, mivel a rendezési tervhez a Területi
Kiegyenlítést Szolgáló Alapon érkezett
pályázati pénz, valamint a mûvelôdési érdekeltségnövelô pályázathoz volt szükséges módosítani a rendelet.
A képviselôtestület döntött arról, hogy
EU. pályázati menedzser képzésre iskolázza be a település jegyzôjét annak érdekében, hogy az eddigi pályázati sikereket
az EU-s pályázatok írásánál is tovább tudjuk vinni, hiszen alapvetôen ezek a pályázatok azok, amelyek hozzásegítik ahhoz,
hogy elôhaladjunk és különbözô fejlesztéseket végezzünk a településen. A Képviselôtestület március 29-én tartott ülésén
összesen 19 napirendet tárgyalt. A lejárt
határidejû határozatok végrehajtásáról
szóló tájékoztatót követôen a Önkormányzat 2003. évi költségvetési beszámolójáról
tárgyalt a testület. A beszámoló során elhangzott, hogy az önkormányzat és intézményei kötelezô feladataikat maradéktala-

nul ellátták, a gazdálkodásban az év során
fennakadás nem volt.
Ezt követôen a települési szilárd valamint folyékony hulladékszállítás közszolgáltatásáról határozott a testület, a korábban kiírt pályázatok alapján a Nyír-Flop
Kft végezheti ezt a tevékenységet 10 éven
keresztül. Ezt követôen döntött a testület a
szilárd hulladéklerakó teljeskörû felülvizsgálatáról valamint a hulladékgazdálkodási terv készíttetésérôl. Ezt utóbbit az
Ibárnyi Hulladéklerakót igénybevevô önkormányzatokkal közösen készíttetjük.
Módosításra került a Szociális rendelet,
ami a lakásfenntartási támogatások jogosultsági körét változtatta meg. Beszámolót
hallgatott meg a Gyermekjóléti Szolgálat
éves munkájáról. A napirend tárgyalásánál
jelen volt Szoboszlai Ildikó az Ibrányi
Gyermekjóléti Szolgálat vezetôje, aki
hangsúlyozta, hogy Tiszabercelen a munkájuk zömét a Rózsa és Dózsa utcákon lakó szociálisan hátrányos helyzetû családoknál végzik. Kapcsolatuk mind az önkormányzattal, mind az oktatási intézménnyel példaértékû.
A képviselôtestület ezt követôen támogatásáról biztosította a Szakmunkásképzô Iskola által V. alkalommal megrendezésre kerülô Mezôgazdasági Kiállítás és
Vásárt.
Az
ibrányi
rendôrôrs
gávavencsellôi KMB irodáját részesítette
támogatásban a testület havi rendszerességgel. A tiszaberceli üdvözlô táblák faragott fakerettel történô megszépítésérôl
döntött a testület, majd a téglagyár területének kaszálásáról és a temetô körbekerítésérôl. Az önkormányzat a szükséges
anyagokat vásárolná meg, az egyházak pedig megszerveznék a munkát a kerítés felállítására. Az önkormányzat a majális
szervezését az elmúlt évekhez hasonlóan
az Öreg Tisza-tóhoz tervezi, ugyanakkor
pályázatot nyújtott be az EU-s csatlakozás
április 30-i méltó megünneplésére.
Amennyiben ez sikerrel jár, úgy ez az esemény kifejtené hatását a majálisra is. Ezt
követôen több napirendben a benyújtásra
kerülô pályázatokról esett szó. Így többek
között a Közmûvelôdési érdekeltségnövelô, a Tiszabercel -Tiszakarádot összekötô
út, a Fô utca arculatának megváltoztatása,
a Téglagyár épületének közösségi színtérré történô átalakítása, valamint a Mûemlék
Szivattyú-telep felújítása. Utolsó napirendként az Európai Úniós Parlamenti
Képviselôk választásáról hallgatott meg
tájékoztatót a testület. E szerint a Magyar
Köztársaság Elnöke június 13-ára írta ki a
választásokat,
melyrôl
valamennyi
tiszaberceli választópolgár április 13-16
között fog értesítést kapni. A testület következô ülését április 26-án tartja
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HÍREK ISKOLÁNK
ÉLETÉBÔL
FARSANG
Ismét magunk mögött hagytunk egy
farsangi idôszakot vidám bállal, ötletes jelmezekkel, tánccal, szendviccsel, szórakozással. Február utolsó szombatján rendeztük iskolánkban a télbúcsúztató mulatságot, ahogy az Önök (a lakosság egy része
legalábbis) már láthatta a helyi Tv mûsorán. Idén sem hiányoztak a fantáziadús jelmezek, mint például indiánok tánca, boszorkányok tánca, távol-keleti sárkány, busójárás, falusi vásár, macska – egér harc,
stb.
Volt minden, ami a farsangi hangulathoz kell. Zene, tombola, tánc, úgy ahogy
kell. A bál bevételét az 1. sz. Bessenyei
György Gyermekszervezet mûködési feltételeinek javítására fordítjuk.

MÁRCIUS 15-RE
EMLÉKEZTÜNK
Március 12-én ünnepelt településünk
az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc kapcsán.
A március 15-i eseményekre a képviselôtestület a Közösségi Ház nagytermében
rendkívüli ünnepélyes képviselôtestületi
ülésen emlékezett meg. Hajnal András polgármester köszöntötte a megjelenteket és
ünnepi beszédet mondott.
Ezt követôen a képviselôk és meghívott
vendégek átvonultak a Bessenyei György
Általános Iskola és Óvoda napközis termébe, ahol az általános iskola irodalmi színpada és énekkara adott közös mûsort, emlékezve a Reformkor nagy elôdjeire a forradalom és szabadságharc eseményeire.
A megjelent körülbelül százfônyi lakosság az emlékezést követôen a Fô úti világháborús Emlékmûhöz vonult, ahol ifj.

BESSENYEI-HÉT
Február 3. hete hagyományosan a Bessenyei évfordulóhoz kapcsolódik. Ebben az
évben is színes programok, mûveltségi és
sportvetélkedôk, rajzverseny, színházlátogatás, ünnepség és koszorúzás, körzeti verseny – ezek adták a programot.
„Tiszaberceli képeslap” címmel rajzversenyt rendeztünk, a legszebb munkákat kiállítottuk. Következô napon sportvetélkedôt szerveztünk a szülôk bevonásával. Sor
került a Bessenyei életérôl és munkásságáról szóló házi versenyre. A következô napon színházban voltak tanulóink, a Légy jó
mindhalálig címû darabot nézték meg.
Majd február 14-én iskolánk névadója halálának 193. évfordulóján ünnepi megemlékezéssel koszorúzással tisztelegtünk a nagy
humanista költô, író, filozófus emléke elôtt.
Délután a RISZ nyelvmûvelési, nyelvhelyességi vetélkedôjére 5 iskola csapatait fogadtuk. A jó hangulatú, színvonalas verseGörömbei Vilmos szavalatát hallhattuk,
majd ezt követôen a pártok képviselôi, valamint az önkormányzat helyezte el az emlékezés koszorúit.
A Magyar Demokrata Fórum és a FIDESZ Magya Polgári Szövetség nevében
Dovedovszki János és Görömbei Vilmos, a
Független Kisgazda Párt nevében Farkas
Antalné helyezte el a megemlékezés koszorúit. Tiszabercel Község Önkormányzata
nevében Hajnal András polgármester és
Zsíros Antalné alpolgármester helyezte el a
megemlékezés virágait.
A beszámolóhoz mindenképpen hozzá
kell fûzni, hogy eddig még nem látott tömeget vonzott ez az esemény. Köszönhetô
ez annak is, hogy a szervezôk jobban odafigyeltek arra, hogy mely csoportokat kell
megszólítani, hiszen az általános iskolások
mellett a nyugdíjas egyesület is kivette részét abból, hogy számosan jelenlegyünk
ezen az eseményen. Köszönet illeti a pártok
képviselôit is, akik megmozgatták aktív

nyen az ibrányiak 1 csapata lett a gyôztes,
Kemecse lett a második, harmadik pedig az
ibrányiak 2 csapata.
Szép sikert értek el tanulóink a Móra
Ferenc életérôl és a Kincskeresô kisködmön
címû ifjúsági regénybôl rendezett RISZ versenyen Nyírturán. A Kató Edit, Tarjányi
Krisztina, Bodnár Nóra, Nagy Dóra összetételû csapat 10 résztvevô iskola között a
második helyet szerezte meg. Jól szerepelt
két ifjú fizikus jelölt a Nyíregyházán rendezett fizika versenyen: Hullár Dávid és Tihor
József 8. osztályos tanulók továbbjutottak a
megyei versenyre. Gratulálunk!

ÜNNEPELTÜNK
1848 hôseire emlékeztünk az ünnep
elôtti hétvégén. Iskolánk színjátszó szakköre, az énekkarosok és a furulya csoport tagjai adták a mûsort, melyet követôen a pártok és az önkormányzat képviselôi megkoszorúzták a Hôsök
tagságukat azért, hogy Tiszabercel is méltón ünnepelhesse ezt a napot. Természetesen a képviselôtestület és az intézmények
vezetôi felé is köszönet jár azért, hogy hozzájárultak a méltó megemlékezéshez.
1848. egy olyan üzenetet hordoz mindannyiunk számára, amely most az Uniós
csatlakozás idején ismét aktuálissá válik,
hiszen 1848-49-es forradalom és szabadságharc bukása ellenére olyan vívmányokat
hozott, amely az akkori Európának is új
volt. Megszûnt a feudalizmus és számos
olyan reformkori törekvés valósult meg,
amely e nélkül a fellépés nélkül nem jöhetett volna létre. Akkor egy új kor küszöbén
álltunk. A megtorlásokat követô idôszak
után a kiegyezés, majd az úgynevezett
„boldog béke idôszakban” társadalmi és
gazdasági felívelés következett Magyarországon.
Most ismét egy új kor elôtt állunk,
hogy mit hoz még, nem tudjuk, de az Európai Unió és az Unióhoz való csatlakozás
véleményem szerint legalább akkora változásokat fog eredményezni a társadalomban,
mint amekkora változást a 1848-49-es vívmányok hoztak.
Reméljük boldog béke idôk jönnek
ránk az Uniós csatlakozással és nem torkollik mindez oda, ahová a Habsburg Birodalom szétesésekor, ti. az I. Világháborúba,
majd az azt követôen a társadalmi és gazdasági egyenlôtlenségek miatt a II. Világháborúba.
Reméljük az EU-s csatlakozással egy
biztonságos környezetet tudunk teremteni
gyermekeinknek, és az a terror és az a horror, amely körbevesz bennünket a napi híradásokból távol marad szeretett hazánktól,
Magyarországtól!
Papp János
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A BURGONYA RALSTONIA SOLANACEARUM OKOZTA
BAKTÉRIUMOS HERVADÁSA ÉS BARNAROTHADÁSA
Községünkben ugyan nem jelentôs a burgonya nagybani termesztése, a
család ellátására azonban sokan termesztik, ezért igen fontos ez a növény
Bercelen is. A burgonya egy újabb betegsége lépett fel, melyet röviden ismertetnék.
A betegség neve Ralstonia, magyar
neve egyelôre nincs és baktériumos
eredetû. Európában, Svédországban jelent meg elôször 1972-1975-ben.
1980- ban fellépett Hollandiában is,
ami számunkra is igen fontos, mert a
vetôgumó 80%- a onnan származik.
Hollandiában 1995-ben tömegessé vált
a jelenléte. 2000. év június elején megjelent Magyarországon is, mégpedig
hozzánk igen közel; Rakamazon és
Újfehértón, Kondor és Desiree fajtákon. A talált táblában Rakamazon a
termés 5%-a rothadt el.
A betegség tünetei: virágzás után a
burgonya leveleinek csúcsi része kezd

hervadni. A gyanúsan beteg szárat, ha a
föld felett elvágjuk, az belül barna színû. A betegség átterjed az egész bokorra, de a szomszéd tövekre is. Ilyenkor
már a levelek alulról felfelé száradnak.
Az átvágott szárból piszkos fehér baktérium nyálka jön elô. Az állományban
a betegség foltosan található, fôleg a
mélyebb részeken. A gumókat kettévágva barnás gyûrûket látunk. Ha megnyomjuk a gumót, szintén az a piszkos
fehér krémszínû nyálka jön ki a gyûrûk
mentén. Igen jellegzetes, hogy a gumóra apró rögök tapadnak. Késôbb sajnos
totális rothadás következik be. A betegségnek kedvez a meleg és csapadé-

kos idôjárás és az öntözés is. A fertôzés
terjedésében közrejátszanak még a talajban található fonálférgek.
A betegség ellen kémiai védekezés
nincs. Fontos, hogy a vetôgumó mentes legyen a betegségtôl, melyet az illetékes hatóság fokozottan fog ellenôrizni. Fertôzött területre legalább 4 évig
nem szabad a burgonyatermesztést illetôen visszamenni. Virágzás után gyakran át kell nézni a burgonya táblát, figyelve az elôzô csúcsi hervadásos tünetek esetleges megjelenését. A gyanús
esetet jelenteni kell a növényvédelmi
hatóságnak.
Eperjesy Ferenc

A Berczeli Napló e havi száma is az uniós csatlakozással foglalkozik. Május 1-jén teljes jogú tagjaivá válunk az Európai Uniónak, június 13-án pedig
már az európai parlamenti választáson fejezhetjük akaratunkat. De vajon készen áll e hazánk a csatlakozásra? Erre a kérdésre vártam a választ a megkérdezettektôl.
Tisztelt Szerkesztô Úr!
Az európai uniós csatlakozásunk
2004. május 1-jével már biztos. Biztos
még a sok-sok éves lemaradásunk az
uniós országoktól. De tekintsünk optimálisan az uniós csatlakozásunk utáni
évekre. Az elsô néhány év nehéz lesz,
de minden kezdet nehéz.
Véleményem szerint a legérzékenyebben a falusi embereket és ezen belül is a mezôgazdaságból élôket érinti.
Az országunk politikailag felkészült.
Bízom a magyar emberek ítélôképességében, leleményességében.
Azt a sok jót, amit ígérnek politikusaink szerintem már csak a gyerekeink,
unokáink fogják igazán élvezni és kihasználni. Hosszú távon elônyt jelent
majd az országunknak és ország lakosságának.
Humicskó József
Tisztelt Szerkesztô Úr!
A kérdésre válaszolni akár egy szóval is lehetne: Nem.

Nem készültünk fel, hiszen csatlakozásunkig már csak pár nap van hátra,
de konkrét dolgokról és feladatokról
semmit nem tudunk.
A mi területünk a mezôgazdaság,
ezért erre nagyobb rálátásom van.
Nyugodtan mondhatjuk, hogy az Európai Unióban erôs versenytársakkal kell
számolnunk, akik ahol tudnak, ott be
fognak tartani nekünk, láthatjuk, hogy
az állattenyésztés és a tejtermelôk teljes tönkretétele folyik, s ezt mindenki
tudja, hogy azért van, hogy a magyar
piacon a külföldi élelmiszerek és tejtermékek versenytárs nélkül maradjanak. A népszavazás óta, amely az Európai Unióról szólt, a kormány igen hiányos információkat közöl, s így csak
részinformációkhoz jutunk, azokat is
hétrôl hétre cáfolják, illetôleg módosítják.
Nem tisztázott a földalapú támogatás összege, kifizetése, ill. igénybevételének gyakorlati lehetôsége.
Nem tudjuk, hogy kell-e ugaroltatni földjeinket, és ha kell, mikortól.
Lesz-e termelési kvótánk, a meghirde-

tett intervenciós ár hogyan kerül kifizetésre, illetve azt igénybe vehetik-e a
kistermelôk is. A legújabb nagy dirreldúrral beharangozott európai hitel,
mely a gazdákat kellene, hogy segítse,
a nagy integrátorok kezébe kerül és
gyakorlatilag igen kevés gazda, illetve
kis gazdasági társaság tudja igénybe
venni, s áttanulmányozva a kölcsönszerzôdéseket, - melyeknek fedezete a
termôföld és a termelô ingatlanjai - jaj
annak a gazdának, aki idôben a törlesztéseket nem tudja megkezdeni.
Remélem, hogy a közelgô európai
választásokon olyan képviselôket választunk, akik a magyar nemzeti érdekeinkért kiállnak, és mindent elkövetnek, hogy nemzetgazdaságunk és életszínvonalunk, oktatásunk és egészségügyünk a csatlakozással minden szinten erôsödjön, s a magyar mezôgazdaság és a magyar vidék ne kerüljön lehetetlen helyzetbe. Ezért mindnyájunk
érdeke és szívügye, hogy a közelgô európai választáson részt vegyen és kinyilvánítsa akaratát.
Görömbei Vilmos
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PÜNKÖSDI LOVASNAP 2004.
Szponzorok kerestetnek!
Közeleg a Lovasnap ideje. Május
30-án a vásártér ad otthont az V.
Tiszaberceli Pünkösdi Lovasnapnak.
A Lovasklub szeretné, hogy ha törekvéseit mindazok, akik tehetik, akár
anyagilag, akár felajánlott munkával
támogatnák.
Ifj. Kolozsi László a Tiszamenti
Lovasklub elnöke kéri mindazokat,
akik támogatni szeretnék a rendezvényt, hogy május 3-áig ezen szándékukat jelezzék felé annak érdekében,
hogy az elkészítendô meghívókon,
plakátokon a támogatókat már büszkén tüntethesse fel a Lovasklub.
Érdeklôdni a 20/358-2998-as
telefonszámon lehet.

A RENDEZETT
TISZA-PARTÉRT
A Tiszabercelért Egyesület alapszabályában az is benne van, hogy
szervezetünk vállalja szûkebb környezetünk rendbetételét is.
Április elsejétõl a munkaügyi központtól kaptunk két embert 5 hónapra
arra, hogy ennek a feladatunknak is
meg tudjunk felelni.
A két dolgozó feladata az, hogy a
Tisza-partot – úgy is mint a rendezvények helyszínét – folyamatosan karban- és tisztán tartsa.
A mostani áradáskor is elhûlve és
megbotránkozva láttuk, hogy a Tisza
milyen nagy mennyiségû szemetet,
törmeléket szállít, illetve rak ki a partra. (Fotónk is ezt bizonyítja.) Ezt folyamatosan összegyûjtjük és elszállíttatjuk.
Embereink kiirtják a bozótot, lehetõvé téve azt, hogy a köztük lévõ fák

gyorsabban fejlõdjenek. Kiépítik a
csónakkikötõt, virágosítanak, parkosítanak a rév körül. Az árvízi kopjafa
környkét is virágosítani szeretnénk, illetve itt egy olyan helyet kiépíteni,
ahol bárki családjával együtt leülhet,
süthet-fõzhet, vendégeit is idehívhatja.
Természetesn ezek a munkák a termé-

szetvédelmi hatósággal folyamatosan
egyeztetve történnek, hiszen mindkét
szervezet érdeke, hogy a berceli Tiszapart igazi gyöngyszem legyen.
Kérjük a lakosságot, hogy segítsék
ezt a munkát azzal is, hogy vigyáznak
a már széppé tett területre.
Homonnai Zoltán elnök

Kiadja: Tiszabercel Község Önkormányzata. Felelôs szerkesztô: Papp János jegyzô.
Rovatvezetôk: Berencsi Csaba (Községünk szülötte), Zsíros Antalné (Nyugdíjasélet), Papp János (A Képviselôtestület házatájáról, Színes oldal, Körkérdés) Hajnal András (Sport), Eperjesy Ferenc (Mezôgazdasági Hírek),
Tarjányiné Dr. Jedlicska Ilona (Egészségünkért), Száraz Lászlóné (A mi naplónk, Ezt írta az újság), Tarjányi Ferencné (Óvodai hírek),
Futkos Béláné (Könyvtári Lapozgató). Tördelés, nyomdai elôkészítés: Homonnai és Társa Kft., Pásztor István. Korrektor:
Homonnai Zoltánné. Nyomdai munkálatok: Koncz Reklám Kft. Szerkesztôség: 4474. Tiszabercel, Fô út 40. Telefon: (42) 721-029,
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