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2005. december10-én már VII. alkalommal
találkozhattak a, sportbarátok a tiszaberceli
általános iskolában. Az elızı évekhez képest
változást jelentett, hogy a Tiszabercelért
Egyesület helyett a BIKE rendezte az eseményt. A versenyszámokra szombat reggel 8
órától lehetett nevezni. A korai idıpont ellenére folyamatosan érkeztek a versenyzık, s a 9
órától kezdıdı asztalitenisz már 14 fıvel
kezdhettük meg. A három és fél órás csatát
követıen ismét a tavalyi bajnok Vass Tamás
állhatott a dobogó legfelsı fokára, megelızve
Szabó Zoltánt és Laczi Sándort.
A malom bajnokság vándorserlege ismét viszszavándorolt a már megszokott helyére, egészen pontosan az Újhelyi család győjteményei
közé. Ugyanis ifj. Újhelyi Pál 2. gyızelmével
utolérte a családfıt, kinek neve mellett eddig 2
elsıséget jegyezhetünk.
A sakk bajnokság csupán 3 asztal mellett
zajlott, azonban ez nem csökkentheti Kovács
József dicsıségét, aki maga mögé utasította
Eperjesy Ferencet és Németh Gábort nemes
küzdelmében.
Ismét nagy volt a népszerősége a számítógépes párbajnak. A 20 nevezett fiatal közül Kovács Imre bizonyult a legjobb virtuális harcosnak, szárnysegédei Horváth András és Kocsis
Tamás lettek.
A lábtenisz bajnokság 10 párosa óriási küzdelmet vívott egymással a végéig kiélezett versenyben. A serleg sorsa csak az utolsó mérkızésen dılt el, ahol a Kiss Tamás – Hegedüs
Zoltán páros bizonyult a legjobbnak.
Délután 3 órakor, a 3-as teremben 3 nyíllal
lehetett próbálkozni, ugyanis 24 fı jelenlétében elkezdıdött a darts bajnokság. A legnépszerőbb versenyszám idei bajnokpárosa Újhelyi Rita és Timku Sándor, megelızve a Kiss
Tamás - Szabó Anita és Mészáros Kata –
Horváth Benjamin duót.
Este 6 órakor 8 csapat részvételével elkezdıdött a labdarugó bajnokság. A már hagyományokkal rendelkezı csapatok rutinja megmutatkozott az eredményben is, hisz elsı helyen
a Fortuna második helyen, pedig a H2O végzett. A dobogó 3. fokára a tehetséges fiatalokat felvonultató Legelı FC állhatott. A nap
abszolút bajnoka Kiss Tamás lett. A legkitartóbb versenyzık, szurkolók éjjel 11 órakor
hagyták el az iskola tantermeit. Mi szervezık
pedig fáradtan, de annál boldogabban összerendeztük e sikeresnek bizonyult nap eseményeit. Ezúton is szeretnénk megköszönni
mindazoknak, akik nélkül ez a nap nem jöhetett volna létre:
László Antal, az általános iskola igazgatója,
aki a helyszínt biztosította számunkra.
Papp János jegyzı úr, aki a szervezésben
segédkezett.
Támogatóink voltak:
Homonnai és Társa Kft.
Hajnal András polgármester
Tiszabercel Önkormányzata
Görömbeiné dr. Balmacz Katalin

Szabi – Szóda
Görömbei Vilmosné
Kozma és fia Bt.
Híd a Jövıbe Egyesület
Köszönjük a helyezetteknek, egyesületünk
részére felajánlott támogatásaikat. Akik ezt
megtették: Vass Tamás, Újhelyi Rita, Kovács
József, Németh Gábor, Kiss Tamás, Hegedős
Zoltán, Timku Sándor, Mohai Robin, Hajnal
András
És végül, de nem utolsó sorban a megjelent
versenyzıknek, szurkolóknak, akiket jövıre
szívesen viszontlátunk.

Lábtenisz bajnokság Sakk
1.Kiss Tamás
2.Sánta Tibor
3.Timku Sándor

1. Kovács József
2. Eperjesy Ferenc
3. Németh Gábor

Helyezettek:

Malom

Számítógépes párbaj

Darts

1.ifj. Újhelyi Pál
2.Szabó Zoltán
3.Újhelyi Rita

1. Kovács Imre
2. Horváth András
3. Kocsis Tamás

Ulti

Labdarúgóbajnokság

1.Stekli Gyula
2.Hajnal Andás
3.Kovács József

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Újhelyi Rita – Timku Sándor
Kiss András – Szabó Anita
Mészáros Kata – Horváth Benjamin

Asztalitenisz
1.
2.
3.

Vass Tamás
Szabó Zoltán
Laczi Sándor

„Valami elkezdıdött a berceli fiatalok
életében…” – olvastuk a Berczeli
napló elızı számában. Novemberben mintegy 100 helybeli fiatal kapott meghívást Tiszabercel polgármesterétıl a Teleház nagytermébe, ahová a meghívottak közel
fele el is jött. Célja az volt,
hogy eldöntsük, akarunk-e közös célokat
megvalósítani, közös
programokat szervezni a fiatalság
szórakoztatására.
Természetesen
erre mindenki igenlıen bólintott. S
hogy formába öntsük e kedvezményezést, egy civil
szervezet létrehozása mellett döntöttünk.
Ezzel megtettük az
elsı lépést a Berceli
Ifjúsági Kulturális Egyesület, azaz a BIKE életében. A jelen lévı
egyesületi tagok nyílt szavazás útján választották meg az egyesület vezetı tisztsé-

Fortuna SC
H2O
Legelı FC

gő tagjait. A BIKE elnöke Hegedüs
Zoltán, alelnöke dr. Görömbei Gréta
lett. Elnökségi taggá választották még
Ném eth Évát, Újhe lyi R itát,
Navraczkiné Molnár Editet, Csicsvári
Zsuzsannát és Krajnikovics Róbertet.
A kötelezı körök lefutása után az este
kötetlen beszélgetésbe ment át,
ahol ötletekben, tervezgetésbe
nem volt hiány. Mindenki
buzgón jobbnál –jobb terveket, megvalósításra váró
célokat sorakoztatott föl. S
hogy a szavakat tettek is
kövessék, december 6 - ra
már Mikulás- délutánt szerveztünk az egyesületi tagoknak. Az óvodás gyerekek
mősora nyitotta meg a bulit,
mely meglepetés volt a jelenlévık számára. Az ”igazi Mikulás” is betoppant hozzánk
Lappföldrıl, aki jókívánságai
mellett meg is ajándékozta a
tagokat.
Ezt közös falatozások, nagy beszélgetések
követték. Késı estére nyúló Activity- partival koronáztuk meg Miklós napját.
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1.

2.

3.

4.
A 20052005-ÖS SPORTNAP KÉPEKBEN.

5.

6.

1. fotónkon Németh Gábor a többszörös bajnok Vass Dániel ellen.
2. képünkön a Kató testvérpár küzdelme a korábbi bajnok Timku
Makay párossal.
3. képünkön egy nagy páros kis szerencsével. Papp János és Leskó
Evelin.
4. fotónkon a tavalyi bajnok Bakosi Dénes, mellette az idei gyıztes
Kovács Imre. Paszabi bajnoka lett a számítógépes párbajnak.
5. képünkön Ifj. Újhelyi Pál emeli magasba a Malom bajnokának járó
vándorserleget, Szabó Zoltán mellett, akinek így még legalább egy
évet várnia kell az örökös bajnoki címre.
6. képünkön Kovács János a paszabi Szabi-Szóda tulajdonosa gratulál
Hegedős Zoltánnak, akinek a szervezés mellett a lábtangóra is maradt
ideje.
7. fotónkon Dr. Görömbei Gréta alelnök nyújt át díjat, Kovács Imrének.

7.
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Idısek Klubjában járt
a Mikulás
Rovatvezetı:
Timku Rita
Bevallom ıszintén, kicsit izgulva készültem
következı interjúm elkészítésére Egy olyan
ember életét kell ezúttal bemutatnom, akinek
vezetéknevét hallva bizonyára sokak szerint
élete összefonódik Tiszabercel történetével:
İ nem más, mint Görömbei Gyula.
A helyszínre érkezve felcsillant a szemem,
milyen egy rendezett, takaros porta tárul szemeim elé. Mint utóbb kiderült, már kétszer is
elnyerte a Takaros Porta megtisztelı címet.
Hogy beérkeztem, igen szívélyes fogadtatásban lett részem.
Görömbei Gyula,
tısgyökeres

1978-ban nyerte el a Kiváló Dolgozó címet, majd nyugdíjba-meneteléig földmőveléssel foglalkozott. İt sem kerülte el a
háború tüze, 1944-ben leventeként Pápára vitték, decemberben jelentkezett az
újra megalakult hadseregbe s szintén
Pápára a szent László hadosztályhoz
sorolták be. A hónap végén Jászberényben orosz fogságba került 4 hónapig, ahol
munkaszolgálatra fogták ıket. Rögtön a
fogság után jelentkezett a Magyar Hadseregbe s innen mint magyar katona került
ki. Lába sérülése miatt betegállományba
helyezték és hazajött községünkbe. 1949

„A helyszínre érkezve felcsillant a szemem, milyen egy rendezett, takaros porta tárul szemeim elé.” Görömbei Gyula és felesége kora tavasztól azon igyekszik, hogy portájuk ékessége legyen falujuknak.
tiszaberceliként született 1926. június 2-án
Görömbei István és Nagy Margit gyermekeként. Édesapja földmővelı, édesanyja háztartásbeli, 4-en voltak testvérek, 2 fiú és 2 leány.
Büszkén beszélt arról, hogy édesapja 20 évig
a Tiszabercel Református Egyház fıgondnokaként tevékenykedett. İ bonyolította a háború után újonnan felépülı templom építését
is, édesanyja pedig a háború alatt kötényébe
rejtette az egyház pénzét, úgy vigyázott rá.
Ez idı alatt Gyula bácsira hárult az otthoni
munka színe-java, s nem volt ez könnyő idıszak. Általános iskolai tanulmányait szülıfalujában végezte, majd Nyíregyházára került a
Mezıgéphez, ahol elvégezte a raktárvezetıi
tanfolyamot. Kezei alól került ki pld.
Korsoveczki Gyula, aki szintén ilyen képesítéssel rendelkezik.

ıszén besorozták újra az OLP-be
(Országos Légierı Parancsnokság) s 6
hónap után már mint légierı megfigyelı a
szerb határnál teljesített szolgálatot. Betegségére hivatkozva 1952-ben végleg
leszerelt.
1962 november 3-án feleségül vette Biri
Erzsébettel, akivel a mai napig szeretetteljes házasságban élnek. Jelenleg nyugdíjas éveiket töltik megelégedésben, békességben. Sokat olvasnak, kertészkednek.
Karácsonyra készülve áldott ünnepeket
kívánnak a község minden lakójának én
pedig számukra egészséget és még
hosszú életet.

December 6. tudjuk, hogy elsısorban a gyerekek
csendes, békés ajándékváró ünnepe. De azért,
ha már fel is nıttünk, talán kissé meg is öregedtünk azért jó visszagondolni és felidézni a Mikulás
napjait – ezt tettük mi is az Idısek Klubja tagjaival, vendégeivel december 6-a délelıtt. Nagy
segítségünkre voltak ebben az óvodás gyerekek
és az óvónık, akik színvonalas mősorral kedveskedtek nekünk, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni. Nagy meglepetés volt és mosolyt varázsolt mindnyájunk arcára a Berceli Ifjúsági Kulturális Egyesület Télapója is, aki szintén beköszöntött hozzánk és az önkormányzat ajándékát osztotta szét gondozottaink között. A Mikulás napi
ünnepséget és a közös tízórait ezen a délelıttön
Ima óra és katolikus ének tanulás követett.
Karácsonyi ünnepségünket december 20-án
tartjuk mely, reméljük szintén ilyen szép és emlékezetes lesz, mint a Mikulás napja. Az Idısek
Klubja nevébe e néhány soron keresztül szeret-

nénk köszönetet mondani azoknak, akik egész
évben segítették és támogatták munkánkat. Elsısorban az önkormányzatnak és a képviselıtestületnek az intézmény zavartalan mőködéséért.
Támogatóinknak a Híd a Jövıbe Egyesületnek,
Szopkó József gyógyszerész úrnak, Kolozsi
László, Falatovics Gyuláné, Bartha Árpádné, ifj.
Gliba László vállalkozónak. Szabó Józsefnénak
a gyönyörő kézi munkáért.
Kívánunk mindenkinek Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket és Boldog Új Évet.
Gliba Lászlóné

Berczeli
Tiszabercel Község Önkormányzatának
hivatalos lapja.
Fıszerkesztı:
Fıszerkesztı Papp János jegyzı
Szerkesztıség:
Szerkesztıség 4474. Tiszabercel, Fı út 40.
Tel / Fax.:
Fax (42) 204-606.
E-mail:
mail info@tiszabercel.hu.
Kéziratot és elektronikus leveleket nem ırzünk
meg és nem küldünk vissza.
Megjelenik:
Megjelenik havonta. Példányszám:
Példányszám 800.
Lapunkat megtalálja a
http//: www.tiszabercel.hu internetes oldalon.
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Rovatvezetı: Zsíros Antalné egyesületi elnök

TISZABERCELRE JÖTTEK SZOMSZÉDAINK

Nyugdíjas asszonyaink – Petróné Minczér Erzsébet vezetésével – szüreti dalokat énekeltek,
emlékezve a szüreti hagyományokra, idıszakokra.
Sorra következtek a kedves köszöntık:
Buj,
Ibrány,
GávaGávavencsellı,
Nagyhalász,
Szabolcs nyugdíjas egyesületi elnököktıl – a több
éves közös összetartozásért,
rendezvényekért,
élményekért mondtak köszönetet.

Nagysikerő rendezvényt tartottunk november
26-án a Tisza – Gyöngye Étteremben, ahol 5
település nyugdíjasait láttuk vendégül. Közel
140- en ünnepeltünk, szórakoztunk, emlékeztünk a 8 évvel korábban megalakult egyesületi
évekre.
Hajnal András polgármesterünk köszöntıjét
követte a Megyei Nyugdíjas Szövetség elnökének Gyúró Imrének elismerései, gratulációja a község civil – közösségi életéhez, a település polgárainak összefogásához. A Bessenyei György Általános és Mővészeti Iskola
diákjai gyönyörő gondolatokkal, versekkel,
megható mősorral járultak hozzá az idıskorúak köszöntéséhez.
A siker fényét emelte a gazdagon és ízlésesen díszített terem, a terítékek, a karácsony
hírét hozó virágdíszek, gyertyafények, a finom
étkek, sütemények, a házigazda házaspár /
Tarjányi István és felesége / kézséges kiszolgálása.
Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik rendezvényünket támogatták:
Hajnal András polgármesterünknek és feleségének, a képviselı tagoknak, Papp János
jegyzı úrnak és feleségének, Görömbei Ferencnek és feleségének, Fekete Béla igazgatónak és feleségének, László Antal igazgatónak és feleségének, Görömbei Vilmosnak és
az Arany-Parmen BT-nek, Tarjányi Istvánnak
és feleségének, minden tombolatámogatónknak Falatovics Gyuláné, Mészáros Lajosné
vállalkozóknak, Gliba Lászlónénak és mindazoknak, akik süteménnyel, aktív munkával
hozzájárultak sikeres rendezvényeinkhez.
Külön köszönjük az általános iskolai tanulók
mősorát a tanulóknak, és felkészítı tanáraiknak: Stefánné Kiss Erzsébetnek és Gencsiné
Kató Irénkének.

A mősort jó hangulat, zene, tánc követte, közben vendégeink betekintést nyerhettek Bercel
község nagyszabású rendezvényeibe, hála a
DVDDVD-nek , na meg azoknak, akik ezt létrehozták. Köszönjük. A sikeres tombolázás után
még jó ideig folyt a mulatság, majd mindenki
megelégedve távozott.
December 12-én néhányan részt vehettünk a Nyíregyházi Fıiskolán A Bessenyei aulájában
szervezett idısek karácsonyán, ahol az 50 éves házassági évfordulósokat köszöntötték.
Tiszabercelrıl Görömbei Péter és felesége Balázsi Jolánka valamint Hullár Imréné Vass
Etelka ült az ünnepelteknek kijelölt helyen. (Sajnos a férje a betegsége miatt nem jelenhetett
meg.)Tiszabercel község külön érdeme volt, hogy az ünnepi mősor egy részét a Bessenyei
György Általános Iskola 8. osztályos lányai szolgáltatták irodalmi összeállítással. A 600 lelkes
közönség nagy tapssal jutalmazta ıket. A Megyei Nyugdíjas Szövetség elnöksége külön
köszönetét fejezte ki a mősorért, az aktív részvételért, polgármesterünknek az általános iskola igazgatójának, pedagógusainak, tanulóinak. Papp
János jegyzı úr ”alkotó” munkájáért pedig elismerését fejezi ki. / A rendezvény meghívóját jegyzı úr készítette./
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A mi

Rovatvezetı: Száraz Lászlóné ig. h.

„Vigyél a suliba tölcsért.
Hogy a tudást a fejedbe töltsék,
Mert ha mellé megy, az költség.”

HÍREK ISKOLÁNK ÉLETÉBİL
Vagyis az iskolában. Mert bejárta a falut –
köszöntötték apróságok, nyugdíjasok, s persze mi, az iskolások. Érdekes, hogy minden
elsısrıl tudta, ki a jó gyerek, ki áll hadilábon
az olvasással, s hogy, nem – a nevelıi szoba
is tele volt virgácscsal. (persze a
Mikulás csomag
mellett).
Sokan irigylik, hogy
milyen
mázlista,
évente csak egy
napot dolgozik. De
az a nap milyen
nap! Errıl csak İ
tudna nyilatkozni,
de mire erre sor
került volna, már el
is tőnt, azt mondta,
lejárt a munkaideje.
Két szép fenyıfa
pompázik az iskolában, egy az óvodában. A fákat a
Híd a Jövıbe
Egyesület, ajánlotta fel az intézmények számára. Az
Egyesület támogatását ez úton is
köszönjük. Az Én karácsonyom címmel rajzversenyt hirdetett az iskolások részére a Híd

a Jövıbe Egyesület. A versenyre mintegy 90
gyerek jött el. Minden résztvevı ajándéka egy
toll és szaloncukor, az 1-3. helyezetteket
pedig értékes fenyıdísz- dobozzal jutalmazta
az Egyesület. A legszebb munkákból kiállítás
nyílt. A jutalmakat
Humicskó József,
az Egyesület elnöke adta át.
A Híd a Jövıbe
Egyesület egyik
célja, mint a neve
is mutatja - a jövı
nemzedékének
támogatása, a
sikereket elért
tanulók jutalmazása, elismerése. E
cél szellemében a
téli szünet elıtti
utolsó napon az
Egyesület megajándékozta azokat a tanulókat,
akik a közösségért
legtöbbet dolgoztak, iskolai és más
rendezvényeken,
mősorokon közremőködtek.
Az iskola vezetés és a tanulók nevében köszönjük az Egyesület támogatását.

Öt pont a kanadai
vadlibákról
(mindnyájunk okulására)

bának, akkor együtt dolgozunk a közösséggel, a közös cél érdekében.

A vadlibák csoportosan „V” alakban szállnak.
Repülés közben mozgatják szárnyukat, s a
levegı felhajtóereje fenntartja a következı
libákat. Így lehetséges, hogy 71%-kal hoszszabb távolságot tudnak megtenni, mint ha
csak egyetlen pár repülne.

Ha egymást segítve dolgozunk, s közösségi
szellemben végezzük a munkát, sokkal gyorsabban és könnyebben érjük el a célt.
Ha egy vadliba kirepül a sorból és egyedül
próbál célhoz érni, azonnal lelassul, mert nem
segíti ıt többé a levegı emelı hatása, amelyet a többi vadliba szárnycsapásai biztosítanak számára. Így gyorsan visszarepül a sorba, hogy repülése könnyebbé váljon a társai
erıfeszítése által.

Ha van annyi eszünk, mint egy kanadai vadli-

Az oldal mottója:

Amikor a vezetı vadliba elfárad, egy másik
veszi át helyét az élen.

A közösségben el kell fogadnunk egymásrautaltságunkat, s a megfelelı pillanatban átadni, vagy átvenni a munkát éppúgy, mint a
vezetést.
Repülés közben a hátsó vadlibák hangosan
gágogtak, hogy az elsıket erıfeszítéseikben
bíztassák.

A közösség nem létezhet szurkolók nélkül, és
fontos hogy a gágogás bíztató legyen.
Ha egy vadliba megbetegszik, két társa száll
vele, s addig együtt maradnak, míg meggyógyul, vagy elpusztul. A libák ezután viszszatérnek a saját közösségünkhöz, vagy
hármasban, vagy már csak kettesben. Olykor
egy másik közösséggel repülnek, míg el nem
érik a sajátjukat.

Lírai percek:
Egy kis költészet:
ha unatkozol
ha valami szépre vágysz
ha elmondanád, de nincs rá szavad
ha keresed önmagad
ha belsı harmóniát akarsz –
olvass verseket!

Túrmezei Erzsébet:
Karácsonyeste
Karácsonyeste. Hangulatok szállnak...
fehér hópelyhek…fehér angyalszárnyak…
Szelíd meleggel van szívünk tele.
Aztán – megyünk tovább, sötét lesz újra,
csillag nem ég, útunk hóval befújja
bús életünknek dermesztı tele.
Karácseste…Ó, csak gyermekemlék!
Szívünk kérdezve ver: Emlékezel még?
És éled, újul sok csodás mese.
Aztán megyünk tovább. Reánktipornak
Szürkén a gondok, hogy mit hoz a holnap,
és nem kísér már emléke se

A falfirka (graffiti)
inkább városi mőfaj –
kissé abszurd, kissé elvont- de az ott megjelent írások talán minket, falusiakat is
elgondolkodásra késztetnek.
- Légy hő magadhoz! Egész életedet
vele kell leélned.
- Ne vezess túl gyorsan, mert még lemarad az ırangyalod!
- Több ezer telefonszámot tudok fejbıl, csak azt nem tudom, melyik kié.
- Ha egy ember 50 éves korában úgy
ébred, hogy semmije sem fáj, akkor
meghalt.
- Hirosima ’45, Csernobil ’86, Windows ’95.
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Mit vár Ön az elıttünk
álló 2006. évtıl? Kérdeztük olvasóinkat.
Akik megtiszteltek
válaszaikkal:

HuHu-morzsák
Pistike az iskolában hangosan zokog.
Az osztályfınök megkérdezi tıle:
- Miért sírsz?
- Azért, mert az igazgató bácsi elcsúszott a
folyasón.
-Azért nem kell sírni, hiszen nem lett semmi
baja.
- Igen – zokog Pisti még jobban-, de az osztályban mindenki látta, csak én nem!
Iskolai beszólások
A disznónak is két oldala van, még sem
egyenlet.
A fáraó a múmia alapanyaga.
Csend legyen, mert olyat mondok, hogy dolgozat lesz belıle!!
Ha nem tudod megjegyezni, tanuld meg!!
A tanító megkédi:
- ki tudná megmondani, hogy az aranyhal
micsoda?
Pistike azonnal jelentkezett:
- Én tudom! Egy meggazdagodott szardínia.
A tanár kérdezi a gyerekeket:
-Mi az ember többes számba?
- Emberek
- Jó. És mi a gyerek többes számba?
- Ikrek
-Mit csinál a kaméleon a sütıben…?
-Beleolvad a természetbe!
Durcás kismalac aranyhalat sütöget a parton.
Arra megy a nyuszi:
- Kismalac, miért nem engedted vissza?
- Teljesítette volna 3 kívánságod!
- Teljesítette is!
Parasztbácsika megy a lovas kocsival az út
szélén.
Egyszer csak, mikor a piros lámpánál áll, egy
ferraris srác áll meg mellette.
Ránéz a srác bácsikára, mondja neki:
- Két ló? Nekem négyszáz van.
A lámpa zöldre vált, a ferraris srác csikorgó
gumival elhúz.
Parasztbácsika is szépen lassan elindul. Pár
pillanat múlva a következı sarkon túlról nagy
durranást, robajt hall. Mikor odaér, látja, hogy
a ferraris srác felkenıdött a villanyoszlopra.
Erre mondja a bácsika a srácnak:
- Mi van, szétszaladt a ménes?

Tarjányi Ferencné
óvónıtıl
Óvodánkban a várva várt Télapó is megérkezett. Sok mindent ígértek a gyerekek, jók
lesznek, szót fogadnak, nem verekszenek.
Dalokkal, versekkel köszöntünk el a Télapó
bácsitól, aki minden óvodásnak csomagot
ajándékozott, melyet meg is köszöntünk.
Közeleg a Karácsony, a szeretet ünnepe.

Hegedős Zoltán testnevelı, a Berczeli
Ifjúsági Kulturális
Egyesület elnöke
Tisztelt Szerkesztı Úr !
Köszönöm, hogy én is megoszthatom gondolataimat, várakozásaimat a Berczeli Napló
olvasóival.
Az már biztos, hogy mozgalmas év elıtt állunk. Gondolok itt az 5. szabad országgyőlési
választásokra, melynek hangulatát már most
lehet érezni. Akármi is lesz az eredmény,
remélem Magyarország – ezen belül
Tiszabercel – töretlenül fog elıre haladni a
számára kijelölt úton.
Mint a minden tekintetben legfiatalabb
Berczeli Ifjúsági Kulturális Egyesület elnökeként bízok benne, hogy szervezıdésünk
fenntartható lesz, s tartalommal tölti meg a
berceli, s a környékbeli fiatalok mindennapjait.
2006-ban Tiszabercel rendezi a megyei tőzoltóversenyt. Csapatainkban bízva, reméljük
sok örömben fog részesülni, aki kilátogat az
eseményre.
Mint testnevelı, sportrajongó szeretném, ha
fölébredne Csipkerózsika álmából futballcsapatunk, s élettel töltené meg csodálatos öltözınket. A németországi világbajnokságon
remélem jó csatákat láthatunk, a magyar
bajnokságot pedig biztos, hogy az Újpest
nyeri.
A legnagyobb boldogság pedig az lenne számomra, ha a jövı évi szentestét, már hármasban tölthetnénk paszabi otthonunkban.
Mégegyszer köszönöm a lehetıséget, s minden tiszaberceli lakosnak Kellemes Karácsonyi Ünnepet, s eredményekben gazdag Boldog Új Évet kívánok.
Száraz László, a Szabadidı Egyesület elnöke
Mit várok 2006-tól?
Egy békés, boldog évet, melyben nem lesznek nagy nehézségek, megoldhatatlan feladatok.
Munkahelyemen nehéz évet várok Átépítik
iskolánkat, megszépül a kollégium, négy új
tanterem épül. Lesz egy kis felfordulás. VégSzintén készülünk kedves mősorokkal, a kisközépsı csoportosok a Kis fenyı, a nagy
csoportosok Jézus születése címő jelenet
adják elı.
Ezúton szeretnénk a magam és az óvoda
dolgozói nevében Kellemes Ünnepeket, és
eredményekben gazdag Boldog Új Évet kívánni minden kedves olvasónak.
Gyermekeinktıl hangzottak el:
Reggeli gyülekezı idıben mind a három csoport együtt van. A kis-középsı csoportba
gyülekeztünk.
Krisztián áll és vár - üljél le és várjad óvó

zıs osztályom van, tanulóink a szalagavató
és ballagás után remélem eredményes szakmunkás vizsgát tesznek.
2006-ban jól kell beosztanom a szabadidımet, hogy mindenre jusson idı. A meggytermesztés sok idıt felemészt, de megéri, ha
sikerül egy jó meggy árat kifogni. Az új évben
jó rendezvényeket várok, több látogatót mint
2005-ben. Rendszeres elfoglaltságot jelent a
Szabadidı Egyesület ulti klubja. Versenyeket.
szervezünk, versenyzünk, ezekben igyekszünk jól szerepelni, megırizni eddigi jó hírünket. Ha idım engedi, kimegyek pecázni,
várom a jó szerencsét, néhány süllı, ponty,
harcsa formájában.
2006. választási év lesz. Mint mindig most is
szavazok majd, s remélem nyerünk –
(mindannyian). Nyári szünetben utazni fogunk, a Kırösökhöz, Erdélybe barátokhoz,rokonokhoz.
2006-ban kerek évfordulók lesznek. 35-ik
házassági, 60-ik születésnap. Várom, hogy
megünnepeljük ezeket. Remélem erıben,
egészségben, boldogságban tudjuk megélni a
2006-os esztendıt is.
Hajnal András, polgármester
Mindenekelıtt békét mindenkinek, és hitet
abban, hogy 2006-ban nem csak választások
lesznek, s hogy a tiszabercelieknek nem csak
jobb és bal oldal létezik majd. Reményt abban, hogy szeretett falum elég alkalmat ad az
itt élıknek arra, hogy el tudjunk szakadni a
már most ránk erıltetett politikai kampánytól.
Annyi, de annyi érdekes és igazi kihívást
jelentı tervünk van együtt, hogy remélem
mindenki talál itt számára megfelelıt a rendezvények és civil szervezetek között.
Természetesen nem akarom alábecsülni a
demokratikus hatalomgyakorlás ezen formájának fontosságát, de szeretném ha nem
szakadna ismét gyıztesekre és vesztesekre
hazánk.
2006-tól azt is várom, hogy a hozzánk látogatók irigykedve, visszavágyva menjenek majd
el tılünk. Már most készülünk a Megyei Tőzoltóversenyre és nagy rendezvényünkre a
Rétközi Kulturális és Turisztikai Napokra.
Persze szeretném, ha valamennyi rendezvényünk után azt mondanánk jövıre is megcsináljuk. Elérkezettnek látom, hogy a közterületek rendbetétele terén fejlıdjünk, így ha elsı
lépésként néhány arculata megváltozna, már
is élhetıbbé válna falunk.

nénit
Én nem ülök le, mert én nagycsoportos vagyok.
Óvó néni -kiabál Bertalan, Márk dobdosi a
papucsot (dobálja).
Az udvarban szalad hozzám Jocó, - Óvó néni
egy gyerek köpekedik! (köpköd).
Télapó elıtt Andriska így felelt én nem
rosszkodok! (rosszalkodok)
Gyerekszáj:
A feladatlapon állatok voltak, színezni kellett.
Alex kékre színezte a malacot. Óvó néni,
megkérdezte: Ilyen színő malac van?
Alex így válaszolt: nem tudom milyen színő
volt, mert már levágtuk.
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Fogyatkozó természetes élıhelyek az intenzív szántó mővelés szorításában
A Nyírség eredetileg nagyrészt tölgyerdıkkel
borított és lápokkal tagolt vidéke mára jelentısen átalakult: szántók és tájidegen akácosok, nemesnyarasok uralják, forgalmas utak,
ipartelepek és kiterjedt lakóövezetek szabdalják fel.
A Nyírség tájképének radikális átalakulása
alapvetıen az elmúlt évszázadok erıteljes
tájátalakító munkálatainak, leginkább a Nyírség lecsapolásának, a gyepek beszántásának, a szántók és az Észak-Amerikából behozott akác elterjesztésének, valamint az iparosodásnak az eredménye. Az intenzív földhasználat következtében a természetes élıvilág sokszínősége lecsökkent, a természetes
élıhelyek kis foltokra szorultak vissza. A
fennmaradt kevés természetes élıhely állapotát sajnos tovább rontja a kiszáradás, a
libalegeltetés, a hiányzó kaszálás és legeltetés, a vegyszerbemosódás a szomszédos
mezıgazdasági kultúrákból.
Az intenzív földhasználat kedvezıtlen hatásait már ma is érezzük: a talaj- és talajvíz elszennyezıdését, a termıréteg fogyását, a
termésátlagok csökkenését, bizonytalanabbá váló gazdálkodást, a termések
magas vegyszermaradvány tartalmát, az
allergén gyomfajok
terjedését, a növekvı
porszennyezıdést, a
sorozatos aszálykárokat és belvizeket.
A természet védelme
a
gazdálkodással
összeegyeztethetı,
sıt sok esetben a
természetes gyepek,
vizes élıhelyek fenntartásának, védelmének fontos része a
hagyományosan,
kíméletes módszerekkel történı gazdálkodás.
Ön a megfelelı gazdálkodással közvetlenül hozzá járulhat a
Nyírség természeti
kincseinek megırzéséhez, az egészséges és
élhetı környezet fenntartásához, a gazdálkodási elıírásokat betartva jövedelme lehet az
Agrár-Környezetvédelmi programból. A következıkben néhány általános példát hozunk,
hogy mit tehetünk gazdálkodóként a természetes élıhelyek megırzése érdekében:
A gyep, nádas, mocsár, rét területeket tartsuk
meg jelenlegi mővelési águkban.
A gyepeken és mocsarakon ésszerő vízgazdálkodással akadályozzuk meg a talaj további
száradását, biztosítsunk egy optimálisabb

talajvíz szintet.
Folytassuk, illetve néhány helyen indítsuk újra
a mozaikos, kínéletes mértékő kaszálást és
legeltetést, a gyommentesítést.
Kerüljük a gyepek intenzív használatát
(felülvetését, tárcsázását, mőtrágyázását, a
libatartást).
A felhagyott szántókon segítsük a gyepesedés folyamatát (kaszálás). Ha erdısítünk, azt
feltétlenül honos fafajjal (pl. kocsányos tölgygyel) tegyük.
A gyepek és szántók mezsgyéjén, szegélyén
telepítsünk honos fajú fa és cserjesávokat,
erdıket.
A nádasok aratását
csak fagyos talajon
végezzük, évenként
különbözı
részeit levágatlanul
hagyva.
Az EU LIFE02/
NAT/H/8630 pénzügyi támogatásával
megvalósuló természetvédelmi
programunk keretében most korlátozott keretek között
lehetıségünk van
földvásárlásra egy
rendkívül
ritka
növényfaj, a réti
angyalgyökér élıhelyein. A megvásárolt területeken
célunk biztosítani a
megfelelı természetvédelmi kezelést: a talajvízszint
emelését
vízvisszatartással;
kaszálást,
cserjésedés gátlását, agresszívan terjedı
(inváziós) növények visszaszorítását; felhagyott szántók gyepesedésének segítését;
kocsányos tölgyerdı és fasor ültetést.
További részletekrıl olvashat a www.emisszio.hu honlapon.
Elérhetıség: E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület, 4400 Nyíregyháza
Szabolcs u. 6. Tel.: (42) 423-818, 504-403.

Elıadás közben.
Ezzel a címmel tartott elıadást Szőcs Sándor
baptista lelkész a Teleházban, aki Szilágyi
Sándor református lelkész meghívására érkezett a gyülekezet ifjúsági csoportjához.
A fiatalok közt oly népszerő Mátrix c. film
egyes jelenetei ihlették, hogy ezen keresztül
is hirdesse számunkra az örömhírt.
A Bibliában megírt igazságokra irányította rá
a figyelmet a film egyes jelenetein keresztül,
remélve, hogy ezáltal a jelenlévık az elhangzott igazságokat megértik, de legalábbis elgondolkoznak az elhangzottakon.
A Szőcs Sándortól elhangzott elıadás hitelességét az is alátámasztotta, hogy elmondta,
megtéréséig ı is a fiatalok hétköznapjait élte,
és belemerült olyan bőnökbe, melytıl minden
szülı óvja gyermekeit. De egy napon találkozott azzal a személlyel aki képes volt ıt megváltoztatni. Jézus beavatkozott az életébe,
kiragadta ıt a halál torkából és így most elhivatásának érzi elmondani mindenkinek azt,
hogy Jézus ma is él.
Rövidesen az elıadás szerkesztett változatát
a Berczel TV-n is sugározzuk majd.

A hallgatóság egy része.
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A fıtámogató Híd a jövıbe Egyesület elnöke,
Humicskó József gratulál.

Kovács József, Szántó András, Száraz László, Varga Ferenc, Stekli Gyula, Mészáros Lajos Az
Ulti Klub ászai, akik nem csak ultiban, de szervezésben is nagyok.
November 12-én elsı ízben adott otthont a
Tiszaberceli Szakmunkásképzı Iskola és
Kollégium a Tisza Kupa Ultibajnokságnak. A
rendezı tiszaberceli Szabadidı Egyesület
hívására 51 versenyzı érkezett többek között
Kisvárdáról, Sárospatakról, Miskolcról,
Mezıberénybıl, Kondorosról, Rakamazról,
Gávavencsellırıl, és Nyíregyházáról.
A verseny az Országos Ulti Szövetség hivatalos szabályzata szerint zajlott, így a résztvevık tovább növelhették élıpontjaik számát. A
verseny igencsak kiélezett volt, mivel az országos lista elsı 15 helyezettje is részt vett a
megmérettetésen. A versenyt követıen az
országos lista lén változásra került sor, mivel
a Tiszaberceli Ulti Klub versenyzıje Stekli
Gyula a megszerzett 2. helyezésével az országos lista élére ugrott.
A 10 fordulóból álló sorozatot végezetül a
Nyíregyházi Solexis versenyzıje, Vitai Tamás
nyerte, Stekli Gyula a Tiszaberceli Ultiklub és
a Mezıberényi Benyovszki Pál elıtt. (A fotón
ık láthatók)

Száraz László a Tiszaberceli Ulti Klub elnöke
a verseny fıszervezıje ez úton mond köszönetet mindenkinek azért, mert létrejöhetett ez
a viadal
A második megmérettetésre a Sportbarátok
Napján került sor, ahol az ulti kedvelık a Híd
a jövıbe Egyesület vándorserlegéért mérkıztek meg. Errıl részleteket a sportnapról szóló
tudósításunknál olvashatnak.
És már most elindult a készülıdés a következı versenyre, ami a nagy hagyományokkal
rendelkezı Máté és Társai BT. vándorserlegéért zajlik majd. Január 14-én (szombaton) a
hagyományos értelemben vett (tiszaberceli)
ultit játsszák majd a nevezık. Ez a verseny
nem szakít a hagyományokkal és nem un.
verseny ulti lesz, úgy hogy a szervezık remélik, valamennyi tiszaberceli ulti kedvelıvel
találkoznak. Természetesen ez a verseny
nem a klasszikus értelemben vett verseny,
így minden érdeklıdıt várnak a szervezık
Tiszabercel határain túlról is.

Papp János jegyzı nyújt át díjat. (Nem is tud
ultizni, de pszt! El ne mondd senkinek.)

Elnökök csatája. Homonnai Zoltán a
Tiszabercelért és Száraz László a Szabadidı
Egyesületbıl.

Apa és fia. Hajnal András és Hajnal András
egymás ellen.

A Tisza Kupa serlegei. Nem csak a játék volt szép.

Bercel egyik „védjegye” Hegedős „Jóska” is
megtisztelte az eseményt.
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Rovatvezetı: Tarjányiné Dr.
Jedlicska Ilona
háziorvos

Karácsonyi étkezés
Az ünnepekben a keresztény
étkezési kultúra számos eleme fellelhetı. A
karácsonyt megelızı idıszak az advent, a
készülıdés ideje, amit általában a böjtösebb,
szegényesebb ételek jellemeznek. Ez a böjt
szenteste ér véget. A karácsonyi ünnepkörhöz hozzátartoznak a bıséges lakomák is,
amelyek elemeiben fellehetık a régi nemzeti
hagyományok csakúgy, mint a nemzetek
szokásainak keveredése, illetve a hagyományos mellett a modern - korszerő konyhatechnológia is. Az ünnepek alatt mindenki próbálja
a legfinomabb menükkel elkápráztatni szeretteit, barátait, hiszen az étkezés a családi,
valamint a társadalmi élet egyik szerves alkotója.
Nemzeti hagyományok
A karácsonyi menüben a legtöbb országban a
nemzetre jellemzı ünnepi ételek kerülnek az
asztalra. Természetesen minden nemzetnek

megvannak a maga különleges, hagyományos karácsonyi ételei, de ezek egy része ma
már keveredik, illetve egyes ételfélék (pl.
desszertek) esetében nagyon sok hasonlóság
található, legalábbis ami az alapanyagokat
illeti. A Magyarországra ma jellemzı étkezési
kultúra számos hatás eredménye. A karácsonyi vacsorában ötvözıdik a böjtös étrend a
sokfogásos menüvel. Régebben a hús minden esetben disznóhúst jelentett az ünnepi
asztalon, ugyanis a sertés elıretúr, ami a
néphit szerint fejlıdést jelentett, a szárnyassal
ellentétben, ami hátra kapar. Ma már ezek a
néphagyományok nem igazán érvényesülnek,
hiszen a karácsonyi menü sok helyen szárnyasból, pl. pulykából készül, aminek elterjedése elsısorban angolszász hatásnak köszönhetı. Egyes ételek, élelmiszerek, mint pl.
a bab, borsó, lencse, tök, mák, hal a néphit
szerint, gazdagságot jelent. A dió, az alma, a
fokhagyma sok helyen szintén nélkülözhetetlen élelmiszere az ünnepi asztalnak, ugyanúgy, mint a káposzta, amelyet minden társadalmi réteg fogyaszt.

Az év vége közeledtével
megnövekedett a testület
munkája is. Legutóbbi
Rovatvezetı: megjelenésüket követı két
Papp János ülésén összesen 30 napirendet tárgyalt a Képvisejegyzı
lıtestület. November 28-án
többek között az önkormányzat 2006. évi költségvetési koncepcióját
tárgyalta meg. Ennek során központi helyet
foglalt el a közterületek szépítése, mely magában foglalhatja a volt tejcsarnok épületének
elbontását és a buszváró megújulását. Újra
téma volt a köztemetık állapota, hiszen függetlenül attól, hogy Tiszabercelen csak egyházi fenntartású temetı van, annak rendbetételérıl folyamatosan önkormányzatunk gondoskodik, saját
költségvetési
keretein belül.
Szóba
került
egy—a forradalmaknak emléket
állító emlékmő
létrehozása,
mely mind a
márciusi, mind
az októberi Szabadságharcnak
mementót állítana a településen. Fölmerült
egy tájház kialakításának gondolata,
mely
szintén
mint
koncepció megfontolandó
a
település vezetıi
részére. A napirendet követıen a 2005. évi
III. negyedéves gazdálkodásról hangzott el
beszámoló, ennek során Hajnal András polgármester elmondta, hogy költségvetési gazdálkodásunk stabil, hitelünk és hátralékunk
nincs, és bár voltak kisebb-nagyobb zökkenık az év folyamán, de a szigorú és következetes pénzfelhasználásnak köszönhetıen ez
a helyzet az év végéig tartható. Módosította a
képviselıtestület a kommunális adó rendeletet, így 2006-ban ennek összege adótárgyanként 3000 forint lesz, míg a vállalkozások
kommunális adója változatlan marad, mert
azt törvény határozza meg a Képviselıtestületnek ebbe nincs beleszólása. Szintén felülvizsgálta a testület az ivóvíz és csatornadíjakat, ezek szerint 2006-ban 159.– Ft-ot fizetünk a vízért, a jelenlegi 153.– Ft– helyett. A
csatornadíj 126.– Ft– lesz m3-enként, a jelenlegi 119.– helyett. A közületeknél ugyanez az
összeg 176– forintról, 183.– forint, illetve 147
forintról 157 forintra emelkedik. A télre történı
felkészülés jegyében elhangzott, hogy az
önkormányzat ingatlanain nagyobb mennyiségő só, és homok került betárolásra, csúszásmentesítésre, illetve szerzıdést kötött a
testület egy vállalkozóval, a hó eltakarítására.
A révlejáró felújítási munkálatai során elhangzott, hogy várhatóan befejezıdnek a felújítási

munkálatok, az idıjárás függvényében. A
Képviselıtestület támogatta, hogy a Berczeli
Napló decemberi száma színesben jelenjen
meg, valamint egy színes naptár is. Ezen
döntésnek köszönhetıen forgathatja a kedves olvasó a színes borítóval ellátott újságot.
Elhangzott, hogy újabb két egyesület alakult a
településen, a Beczeli Ifjúsági Kulturális
Egyesület, valamint az „Esélyek Útja” egyesület. Egyik a fiatalok összefogását, a másik a
szociálisan hátrányos helyzető, valamint idısek segítését tőzte célul. A Képviselıtestület
támogatta a Szilveszter Kupa megrendezését, valamint a Sportbarátok Napjához is
hozzájárult. Támogatta a testület a Mozgáskorlátozottak Gávavencsellıi Körzeti Csoportját, valamint a Medicopter Alapítványt. Újra

téma volt a mezııri szolgálat létrehozása. Az
Arany –Parmen BT. Által kezdeményezett
szolgálathoz az állami támogatást bármikor
lehívhatja az önkormányzat, amennyiben a
gazdák a rájuk háruló költségeket megfizetik.
Ezzel kapcsolatos döntését a testület elhalasztotta és megbízta a Mezıgazdasági Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottságát, a
gazdák igényeinek felmérésére. Azóta a bizottsági ülés lezajlott és kellı támogatottság
hiányában olyan kompromisszumos ötlet
adódott, hogy a vadászati törvény rendelkezései alapján a területeken mőködı vadırök
láthatnák el ezt a tevékenységet. A testület
támogatta egy ifjúsági színtér kialakítására
benyújtandó pályázatot, mely a Teleház teljes
rekonstrukcióját célozza meg. Szintén benyújtásra került az „Ezüst program” elnevezéső
pályázat, mely különbözı korosztályok közös
programjainak megvalósítását célozza. A
testület döntött arról, hogy a kóbor ebek befogásának költségeit megelılegezi és a kutya
tulajdonosokon akár végrehajtási eljárással
is, de behajtja annak költségeit. December
19-én lapzártánk után zajlott a Képviselıtestület utolsó ülése, ahol a testület napirendjén
többek között a 2006. évi munkaterv elfogadása, valamint az ilyenkor szokásos polgármesteri év értékelés is szerepel.

2005. december

Berczeli

Rovatvezetı: Eperjesy Ferenc növényvédı szakmérnök

Jó évet zártak a mezıgazdasági termelık?
Rovatvezetı:
Futkos Béláné
könyvtárvezetı
A legutóbbi könyvajánlóban ismeretközlı
mővekre hívtuk fel az olvasók figyelmét.
Most következzen néhány szépirodalmi
alkotás:
Éljen a mővészet! Éljen a bor! – Michelangelo élete
Gárdonyi Géza: Égre nézı lélek
Szabó Magda: Tündér Lala
Bódi Irén: Varázsgömb – versek gyerekeknek
Bognár Stefánia: Emberré az áldás – e
kötetet Balázs Tibor szavaival ajánlom
az ünnepekre.
„…- a költıi adomány abban rejlik, hogy
képes visszatükrözni a mindenkori álomban a mindenkori szépet, értékeset: az
emberit.”
Szomorú
Szomorú, ha nem tudsz ünnepelni,
Régi sírra szál virágot tenni,
Lobbantani egy kicsinyke lángot,
Sóhajtani szótlan imádságot!
Igaz, ezek csupán külsıségek,
Ám nélkülük sivárabb az élet.
Lelked néma csend – sivatagában
Önzés-felforrósította láz van.
S ha rád borul mély - hővöső éjed,
Sóhajt akkor majd valaki érted?
A nyugdíjas matematika tanárnı a szépség, a jóság, az emberség nevében tiltakozik korunk torzulásai (az „igaz háború”, az
ízléstelen termékek reklámhadjárata, a
vagány, hivalkodó divat) ellen, versei az
emberi értékekre vetett hit hangjai. Az ima,
a remény, a csend, a bizalom – ellenpontjai
– a külsı csillogásnak, hangzavarnak,
erıszaknak.
Remélem, ezek a hangok (az emberi érzések) az ünnepek alatt minél több emberben
megszólalnak.
Szeretetteljes Karácsonyi Ünnepet!

Az enyhe 2004. decemberi idıjárás után az
idei február már igen kemény volt, tartós -2025 °C fagyokkal. A repcét és a búza vetéseket ez a hideg le is rendezte volna, ha nem
lett volna rajtuk vastag hótakaró, ami védelmet biztosított. Tavasszal és nyáron bıséges
csapadék hullott, ami igen kedvezı volt. Április közepétıl november közepéig, tehát a
vegetációs idıszakban Tiszabercelen kb 470
mm esı esett, ami máskor egész évi csapadéknak is megfelelt. A szeptember, fıleg az
október esı mentes, jó betakarításra alkalmas idıjárást hozott. Mindezek miatt a búza
ismét jó termést hozott, átvették ki is fizették
a gazdáknak. Országosan viszont nagy a
búza készlet, még a múlt évibıl is, amit nagy
terménytárolók megépítésével oldottak meg.
A napraforgó állomány igen szép volt augusztusig. Attól kezdve viszont a legtöbb helyen
szár és tányér gombabetegségek léptek fel,
ami összezsugorodott tányérokat és relatíve
kevés termést eredményezett. Ha valakinek
18 – 20q/ha volt a termése, ugyancsak nulla
volt az eredménye. A kukorica szintén jó termést produkált, de fıleg a Tisza menti és túla
tiszai hővösebb részeken olyan nedvesek
maradtak a szemek, hogy lábon már be sem
száradtak. Ezen termelık esetében a hasznot
a magas szárítási költség vitte el, annak ellenére, hogy voltak 100q/ha –on felüli átlagterméső kukorica földek is. Egyre többen termesztenek ıszi káposztarepcét Bercelen is,
tudtommal jó eredménnyel. Augusztusban
ezért még többet vetettek.
A meggybıl változó termés mennyiség született, összességében kevesebb az elmúlt évinél. Felvásárlási árban történt egy kis elmozdulás pozitív irányban, mely még teljesen így
sem elégítette ki a termelıket. Az évrıl évre
biztos 150-200 Ft/kg közötti ár lenne a mindenkinek megfelelı.
Ez évben az almatermés is nagyon rapszodikus volt a meggyhez hasonlóan, vagy még
inkább. Nálunk is a megyében is, országosan

is kevés volt az alma. A léalma ára így jó,
vagy a szezon végére igen jó lett. Az egész
országban 467 ezer tonna léalma termett.
Volt már 1 millió tonna is. Szabocs – Szatmár
- Bereg megye 241 ezer tonnát produkált,
tehát több mint felét az ország egészének,
egyébként, így volt régebben is. A hőtıházakban 62 ezer tonna minıségi almát tároltak be,
valamelyest többet, mint a mit a múlt évben.
Mondhatnánk, hogy a sok esı és ennek következtében beállt a fusicladiumos gombafertızés miatt és azt elkerülendı lehetett volna
több minıségi alma is, de minek, mikor az
ország piaca nem bír el többet. Sok import
alma van, déligyümölcs van, és sok minden
van, csak export nincs jóformán semmi. Valószínő, hogy ezért folytatódik a fák kivágása,
akkor is ha 5 – 6 éves volt az ültetvény.
A cikk címére, hogy ki milyen évet zárt,
bizony nehéz válaszolni, mert az mindenkinél
más lehet. De egyet biztosan mondhatunk,
hogy a néhány hektár területtel rendelkezı
szántóföldi növénytermelık, akik minden
munkát mással végeztetnek, bizony egyre
inkább veszteséggel zárnak még akkor is, ha
a földalapú támogatások ezen valamelyest
enyhítenek. A gyümölcstermelık közül azok
zárták jól, vagy valahogy elfogadhatóan az
évet, akik úgy is mővelték a fákat, vagyis
mőtrágya, vagy istállótrágya, megnövekedett
permetezések száma, tehát akik többet is
invesztáltak be, fıleg mikor látták, hogy a
termés mennyiség elfogadhatónak tőnik a
fákon. A jövıt illetıen, pedig azt javasolom,
hogy csak azok foglalkozzanak mezıgazdálkodással és kertészkedéssel, akik nagyrészt
ebbıl kívánnak megélni, amihez viszont nagyobb terület, nagy költségek, vagyis több
pénz és áldozat szükségeltetik, mert eredményesség csak így lesz, akár már a következı
esztendıben is.
Ezekhez kívánok sikereket mindenkinek,
Kellemes Karácsonyt és Boldog Új Évet..

B. Ú. É. K.
2006.

Az idén 10 éves Bála Butik
tulajdonosaként, minden kedves vásárlómnak,Kellemes Karácsonyt és
Sikerekben Gazdag Új évet kívánok

Miden kedves üzleti partneremnek
Békés Karácsonyt és
Boldog Új Esztendıt Kívánok

Vajóczki András
vállalkozó

Andrikó Istvánné vállalkozó
Tiszabercel, Petıfi u.11
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