Berczeli
Ön a Berczeli Napló 135. számát tartja a kezében.
XIX. évfolyam 2. szám, 2014. március-július

TISZABERCEL KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HIVATALOS LAPJA

NAPLÓ

Tiszabercel Község Önkormányzata a helyi civil szervezetekkel közösen idén 15. alkalommal szervezi meg a megyében egyedülálló hat napos rendezvénysorozatát, a Tiszaberceli Kulturális és Turisztikai Napokat,
melynek eseményeire szeretettel hívja és várja e sorok olvasóit.
A 2000-ben civil kezdeményezésre létrejött Halászléfőző Verseny
a település tenni akaró lakosainak összefogásával évről-évre bővült, és
mára hírnevet szerzett a megyében egyedülálló Gátszínházzal, az Országos Ulti Bajnokság részét képező Tisza-parti Ulti-party-val, a kisebbségek
integrálódását segítő Roma-nappal, a térség nyugdíjas egyesületei által
nagyon kedvelt és látogatott Regionális Nyugdíjas Találkozóval, a környék-

beli és helyi fiataloknak tartalmas programot biztosító, a BIKE /Berczeli
Ifjúsági Kulturális Egyesület/ által szervezett Ifjúsági Találkozóval. Az eseménysorozat záró, egyben leglátogatottabb napja a Tiszaberceli Halászléfőző Fesztivál, amelynek fő vonzereje a szórakoztató műsorok mellett a
mindig visszahívó, csodálatos tiszai táj, a közös főzés, a nagy beszélgetések, a régen látott barátok, ismerősök találkozásának, a fesztivál-hangulatnak utánozhatatlan légköre.
Reméljük, ennek a hangulatnak Ön is részese lesz, és megtapasztalja
a berceliek tenniakarását, vendégszeretetét - bármelyik rendezvényünkre
látogat is el.

2014. augusztus 2. 2014. augusztus 9.

XV. TISZABERCELI
KULTURÁLIS ÉS TURISZTIKAI NAPOK
Augusztus 9.

Augusztus 2. (szombat)

Tisza-parti Ulti-party
7:30
9:00

Augusztus 3. (vasárnap)

Gátszínház
„Oszvald Marika és barátai Operettgála”
20:00 Ünnepélyes megnyitó
20:30
Oszvald Marika és barátai Operettgála
Esőnap: augusztus 7. (szerda) 20:00 óra
Augusztus 5. (kedd)

Roma-nap
9:00

XV. Tiszaberceli
Halászléfőző Fesztivál

Regisztráció
Megnyitó, szabályok ismertetése

Megnyitó

12:00
14:00
14:30
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
19:45
20:30
21:10
21:30

Ünnepélyes tűzgyújtás
A Szabolcsi Koncert Fúvószenekar és Majorette Csoport műsora
Ünnepélyes megnyitó
Helyi amatőr csoportok fellépése
Bodrog Néptáncegyüttes fellépése
Eredményhirdetés, tombolahúzás
Ibrányért Amatőr Színtársulat - Disney dalok
Folk n Break tánccsoport előadása
Marianet Duó
TÓTH VERA koncert
Tűzijáték
Gáti bál

Augusztus 7. (csütörtök)

Regionális Nyugdíjas
Találkozó
10:00

Ünnepélyes megnyitó

Augusztus 8. (péntek)
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Rétközi Ifjúsági Találkozó
9:30
14:30
18:00
18:30
20:00
21:00

Gyülekező
Triál bemutató
Jucus koncert
RFE Tánccirkusz
Kasza Tibi fellépése
Tisza-parti DISCO PARTY (Dj. Mike)

A rendezvények részletes programja a www.tiszabercel.hu oldalon olvasható!
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Rovatvezető:
Stefánné Kiss Erzsébet
Tagintézmény-vezető helyettes

A mi

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

NAPLÓNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

Kerekes Bence Attila 6. osztályos tanuló a
RISZ Kazinczy Szépkiejtési versenyén 4.
helyezést ért el.
Felkészítő nevelő: Stefánné Kiss Erzsébet

Májer Dézi Vivien 8. osztályos tanuló a
RISZ Kazinczy Szépkiejtési versenyén 4.
helyezést ért el.
Felkészítő nevelő: Czene Istvánné

Szilágyi Patrik 7.a osztályos és Kriston Mercédesz
8. osztályos tanulók a RISZ német nyelvi
csapatversenyen III. helyezést értek el.
Felkészítő nevelő: Hornyik Tibor

Szilágyi Patrik 7.a osztályos tanuló a RISZ
matematika versenyén 1. helyezést ért el.
Felkészítő nevelő: Hegedüsné Leskó Viktória

Gönczi Gusztáv és Kerekes Bence Attila 6. osztályos
tanulók a RISZ német nyelvi csapatversenyen
II. helyezést értek el.
Felkészítő nevelő: Hornyik Tibor

Sportversenyeken elért eredmények

Czipa Tamás 7.a osztályos tanuló a RISZ
matematika versenyén V. helyen végzett.
Felkészítő nevelő:
Hegedüsné Leskó Viktória

A Rétközi Iskolaszövetség által szervezett nagykörzeti
öttusa atlétikai versenyen iskolánk fiú csapata az I.
helyen végzett. A csapat tagjai: Jónás Márk, Horváth
Krisztián, Petró József, Budai Bálint, Rózsa Gyula, Vedres
Gyula 7. évfolyamos tanulók. A fiúk a nyíregyházi megyei
versenyen III. helyezést érték el.

A 3. korcsoportos egyéni atlétikai versenyen Lakatos Attila 7.b osztályos tanuló 60 méteres síkfutás és távolugrás kategóriában a nagykörzeti és a megyei versenyt megnyerve, távolugrásban
végül az országos 5. helyezést érte el.

Vedres Dzsenifer, Görző Ágnes, Budai Zsófia, Horváth
Mirjam a RISZ négytusa csapatversenyen 5. helyezést
értek el.

Hullár Fanni 7.a osztályos tanuló
a RISZ egyéni atlétikai verseny
kislabdahajítás kategóriában III.
helyezést ért el.

Rózsa Gyula 7.a évfolyamos tanuló a
RISZ egyéni atlétikai versenyen súlylökésben az 1. helyen és 800 méter
síkfutásban a 2. helyen végzett.

Jónás Márk 7.a osztályos tanuló
a RISZ egyéni atlétikai versenyen
távolugrásban 2. helyen, 80 méter
síkfutásban 2. helyen végzett.

A sportversenyekre a tanulókat Zólyomi Éva tanárnő készítette fel.

Jónás Levente 5.o., Budai Gergő 6.o., Oláh János 5.o. és
Kerekes Bence Attila 6.o. a RISZ négytusa versenyen 4.
helyen végeztek.
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BALLAGÁS 2014
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„Bár zord a harc, megéri a világ,
ha az ember az marad, ami volt:
nemes, küzdő, szabadlelkű diák.”

2014. június 14-én ballagtak iskolánk 8. osztályos tanulói.
Osztályfőnök: Czene Levente
Ballagók névsora: Ádám Ibolya, Blaskó Petra, Görző Boglárka, Kerekes János Tamás, Kiss Teréz, Kriston Mercédesz, Lakatos Zsuzsanna
Ilona, Májer Dézi Vivien, Mátyás Klaudia Vivien, Oláh Katalin, Snekszer Zsolt, Szanics Andrea Melinda, Szendrei Zoltán,
Vadászi Nikolett, Vaszi Viktor, Vedres Lóránt
lehetne a mottója annak a 17 diáknak, akiknek nalas szakmai munkáért, mellyel eredményesaugusztus végén javítóvizsgázni kell. 12 tanuló sé tették az elmúlt tanévet! Azon munkálkodA 2013/2014-es tanév évzáró ünnepségét jú- sajnos ezzel a lehetőséggel sem élhet, ők az tunk továbbra is, hogy a ránk bízott gyerekekből
a bennük rejlő értékeket minél nagyobb sikerrel
nius 18-án tartottuk. 180 tanítási nap után 164 évfolyamot megismétlik.
Június
14-én
búcsúztattuk
a
8.
osztályosoés eredménnyel hozzuk felszínre.
tanuló tanulmányi évét zártuk.
kat,
közülük
gimnáziumban
6
fő,
szakközépisA tantestület szeretné megőrizni a ránk an�Megállapíthatjuk, hogy alapvető céljainkat
kolában
5
fő,
szakiskolában
5
fő
tanul
tovább.
nyira
jellemző otthonosságot, családias légkört.
elértük, kitűzött feladatainkat teljesítettük.
További
munkájukhoz
sok
sikert
kívánunk!
Valamennyien
arra törekszünk, hogy munkájukDiákjaink a tanév során különböző szakDiákjaink
különböző
tanulmányi,
művészera,
életükre
igényes,
felnőttként jól boldoguló,
körökön, foglalkozásokon vehettek részt, aki
ti
és
sportversenyen
vettek
részt
a
tanévben.
kiegyensúlyozott
személyiségeket
neveljünk.
pedig úgy érezte elakadt valamelyik tárgy rejTöbb
tárgyból
is
helyezést
értek
el
a
különféle
Jó
pihenést,
kikapcsolódást,
feltöltődést
telmeiben, felzárkóztatáson segítettük. A tanév
megmérettetéseken.
kívánunk
a
szünidőre!
során versenyeket, színházi előadást, kiránduAz iskolai sportélet változatos és sokszínű. A
Kedves Szülők!
lást, előadásokat, bemutatókat, rendezvényemozogni
vágyó
gyerekek
szinte
minden
délután
ket és sportversenyeket szerveztünk tanítváTudjuk, tisztában vagyunk vele, hogy Önök
nyainknak. Persze nemcsak sikereket értünk el, sportköri foglalkozásokon, edzéseken vehettek a legdrágább kincsüket adják át minden év
részt. A versenyeken pedig megmutatták, mit
a kudarcokkal is számot kell vetnünk.
szeptemberében nekünk, s mi cselekvőkéA 2013/2014-es tanévben 164 gyermeket tanultak, mennyit ügyesedtek. A labdajátékok pességünkkel, szakmai tudásunkkal és emberi
neveltünk és oktattunk, 9 osztályban. A 164 közül a foci és a kézilabda volt a legnépszerűbb. tartásunkkal tudjuk csak kivívni, s továbbra is
Iskolánk a hagyományokat követve ebben a
tanuló közül 126-an napközis foglalkozáson is
megőrizni az Önök tiszteletét. A tanévnyitó üntanévben
is részt vett a Magyar Diáksport Szörészt vettek.
nepségen megköszöntem Önöknek, hogy bizalTanulóink közül 49 fő példás magatartású, 36 vetség által szervezett országos diákolimpián mukkal tisztelték meg iskolánk pedagógusait
tanuló kapott rossz értékelést. Igazgatói dicsé- atlétika és labdarúgás kategóriában.
azzal, hogy iskolánkba íratták gyermekeiket,
Gratulálunk a versenyeken induló, illetve heretből 11 db, osztályfőnöki, szaktanári dicséretránk bízták azok nevelését, oktatását. S most
ből 151 db született. Az e mellett kiosztott 22 lyezést elért tanulóknak! Köszönjük, hogy öreg- tanév végén szintén köszönetemet fejezem ki
igazgatói, 247 osztályfőnöki, illetve szaktanári bítették iskolánk hírnevét.
valamennyi pedagógustársam nevében, hogy
A felkészítő tanároknak is köszönet a minőfigyelmeztetés számával nem lehetünk elégeegész évben kitartottak mellettünk, hogy e bidettek. Jó lenne, ha jövőre kevesebb figyelmez- ségi munkáért, hogy pedagógusi elhivatottság- zalom nem tört meg. Köszönjük!
ból fakadó munkájukkal szabadidejüket feláltetéssel kellene a nevelőknek élniük.
Kedves Gyerekek!
Az iskola tanulóinak tanulmányi átlaga: 2,9. dozva készítették fel a tanulókat a versenyekre.
Végezetül
azt
kívánom mindenkinek, hogy
A napi oktató-nevelőmunkát 18 iskolai pedaSzorgalmuk alapján 30-an példás, 43-an hanyag
pihenjetek,
játsszatok,
strandoljatok sokat, de
minősítést kaptak. 13 tanuló veheti át jól meg- gógus látta el. A munkát 1 iskolatitkár, 3 takaríegy-két
könyv
elolvasása
is férjen bele időtöktó és 1 karbantartó segítette.
érdemelt csupa ötös bizonyítványát.
be.
Vigyázzatok
magatokra,
kerüljétek a nyári
Ezek mellett 9 szakkörben folytattunk tehetŐk a következők:
veszélyeket.
Vigyázzatok
a
közúti
közlekedésHullár Natália Maja, Jónás Adrienn, Laub séggondozást, és heti több órában felzárkóztaben,
legyetek
nagyon
figyelmesek.
Kerüljétek
Kristóf, Romhalmi Zsombor, Vadászi Nóra 1. tást. Továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk a
az
ismeretlen
vizeket,
az
erdőben
készüljetek
osztályos; Kriston Vivien 2. osztályos; Gönczi tanulók képességeinek fejlesztésére.
A lehetőségekhez mérten igyekeztünk, hogy fel a kullancsveszélyre.
Gusztáv Dávid, Kerekes Bence Attila 6. osztáAugusztus végéig kötelező nagy ívben elkelyos; Szilágyi Patrik, Czipa Tamás 7.a osztályos; a tehetséges tanulók megkapják azt a többletet,
rülni
az iskolát. Ha mégis valami sürgős elintézBlaskó Petra, Májer Dézi, Mátyás Klaudia Vivi- ami segíti kibontakozásukat. Megemlékeztünk
ni
való
lenne, szerda délelőttönként ügyeletet
ünnepeinkről, sok házi versenyt szerveztünk,
en 8. osztályos tanulók.
tartunk.
akciókat, kirándulást biztosítottunk gyermekeJeles tanulmányi eredményt értek el:
Jó egészséget, nagyon szép nyarat kívánok
Jónás Attila 3. osztályos és Czipa Brigitta 4. ink számára.
minden
családnak: jó pihenést, izgalmas kiHátrányos helyzetű tanulóinknak és a rászoosztályos tanulók.
rándulásokat,
táborozást, sok játékot, sok olGratulálunk egész éves kitartó munkájukhoz, rulóknak a felzárkózás lehetőségét biztosítotvasást
és
tartalmas
felkészülést a következő
tuk, különböző programokra juttattuk el őket.
további szép sikereket kívánunk!
tanévre!
„A sikertelenség mindig csak közbülső ered- Logopédus és gyógytestnevelő is foglalkozott
Hegedüs Zoltán
mény a végleges sikerhez vezető úton.” – Ez a gyerekekkel. Köszönjük az ő munkájukat is!
tagintézmény-vezető
Köszönet a kollegáknak az egész éves, színvo-

Vége a tanévnek
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Gyermeknap az iskolában

2014. június 6-án rendezték meg tanáraink a gyermeknapot. Az esemény a tornateremben kezdődött, ahol kiosztották az okleveleket, amit
a gyerekek a tanév során rendezett versenyeken szereztek. Ezután bábelőadást láthattunk, ami nagyon szórakoztató volt.
Majd a felsősök kimehettek az udvarra, ahol különböző játékok várták
őket: gumi szamár, trambulin stb... A hangulat nagyon vidám volt. Amíg
a felsősök kint játszottak, az alsósok ügyességi versenyeken vettek

2014. március-július
részt. Ezután csere volt, a nagyok mentek versenyezni, a kicsik pedig
ugrálni. Délben mindenki az osztálytermébe ment, ahol ízletes babgulyás volt az ebéd. 13 órakor érkezett meg Jucus a társaival, és fergeteges
koncertet adtak. Nagyon jól éreztük magunkat: táncoltunk, énekeltünk.
A koncert után jégkrémet kaptunk, ami pont jól jött a nagy melegben.
Mindannyian jól éreztük magunkat!
Köszönjük tanárainknak ezt a felejthetetlen napot. A konyhásoknak a
finom babgulyást, a szülőknek pedig, hogy velünk versenyeztek, biztattak bennünket.
Vadászi Rebeka, Hullár Fanni és Kriston Mercédesz

Sárospataki osztálykirándulás Hagyományőrző húsvéti ünnepség

Az idén június 6-án volt az osztálykirándulás az iskolánkban. Mi, a
hatodikosok az alsó tagozatosokkal Sárospatakra mentünk. Fél kilenckor indultunk, s úgy fél tízre már meg is érkeztünk. Először a Kerámiagyárat néztük meg. Már vártak bennünket a kapuban. Lépésről lépésre
megmutatták nekünk, hogyan készülnek el a szebbnél szebb sárospataki
kerámiák. Láttuk a hatalmas nagy kemencéket, s megcsodálhattuk az
igényes díszítő munkákat is. Itt láttam, hogy csinálják azt a cseréptálat,
ami anyukámnak is van (Sárospataki tál). Nagy örömünkre a gyárlátogatás végén mindenki kapott egy ott készített kerámia tálat. Ezután
Sárospatak legnevezetesebb építményét, a Rákóczi-várat csodálhattuk
meg. Mielőtt beléptünk a várba egy gyönyörű pávát láttunk. Idegenvezető kalauzolt végig bennünket teremről teremre. Nagyon sok érdekes
történetet mesélt a várról és a Rákócziakról. Nekem legjobban a kiállítótermek tetszettek, ahol a puskákat, ágyúkat, zászlókat nézhettük meg.
A várnézés után végre bazározhattunk. Természetesen először ajándékokat vettünk az otthoniaknak, a maradék pénzből pedig magunknak
vettünk csecsebecséket. Az ördögpatron és a nyálkás labda volt a legnépszerűbb.
A vásárlás után fagyiztunk és lementünk a Vízikapuhoz. Itt nagy élményben volt részünk, mert igazi vívóversenyt láthattunk.
Fáradtan, de élményekkel gazdagon érkeztünk haza. Nagyon jó volt ez
a nap, s remélem jövőre is egy ilyen szép helyre fogunk kirándulni.
Kerekes Bence Attila
6. osztályos tanuló

A hagyományokhoz híven az iskola is részt vesz a falu húsvéti ünnepségén. Ilyenkor az alsó tagozatosok készülnek egy igazi hagyományőrző
műsorral. Nem volt ez másképp az idén sem.
Igyekeztünk keretbe foglalni a húsvéti ünnepkört. Az első osztályosok
a virágvasárnapi hagyományokat elevenítették fel: zöldágjárás, kicézés.
A másodikosok húsvétról, Jézus feltámadásáról szóló verseket szavaltak el. Ezt követte a harmadik osztályosok locsolkodós versei, melyeket
nagyon élethűen adtak elő. A negyedikesek pedig előadták a húsvét
utáni komatálküldés fontos mozzanatát.
A versek között húsvéti énekek és furulyaszó tette színesebbé az előadást. A gyerekek nagy lelkesedéssel készültek erre a napra, s ez meg
is látszott a szereplésükön, mert nagyon szépen adták elő a műsorukat.
Szépek és hasznosak ezek az alkalmak, hisz ezáltal a közösség erősödik, s a hagyományainkat is ápoljuk.
Kerekes Jánosné
tanító
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Ovi
hírek
Rovatvezető:
Tarjányi Ferencné

Sokszínű, tartalmas programok és kirándulások
Februárban a farsangot ünnepeltük.
Szebbnél szebb jelmezekkel vonultak
fel óvodásaink: voltak királyfik, királylányok, bohócok, nagy sikert aratott a
Miki egér jelmez.
Március 15-én a gyerekek által készített zászlókkal, kokárdákkal emlékeztünk a Hősök szobránál.
Áprilisban a Matyi Színház előadásában A három kismalac című mesét
néztük meg, melyet hatalmas tapsviharral jutalmaztunk. Következett a húsvéti projekthetünk. Ezalatt előkészültünk az ünnepre. Az Idősek Házában
gipszből öntött – az ünnepkörhöz kapcsolódó tojás, nyuszi, csibe – figurákat
festettünk. Aztán a szülőkkel közösen
eltöltött napon az anyukák, apukák,
nagyszülők közösen
díszítették, festették
a különböző húsvéti
figurákat. A vidám
délelőtt tetőpontja
a húsvéti tál kínálása volt. Az elkészült
művek a községi
h ag yo m á ny ö r z ő
húsvéti ünnepségen
nyertek
díjazást,
ahol a nagycsoport
színvonalas műsorral kedveskedett a
falu lakóinak.

A Föld napját együtt tartottuk a gyermeknappal, amelyen a
szülők is részt vettek. Rendezvényünket nagy érdeklődés kísérte,
a gyermekek a nagyszülők által
bemutatott népi mesterségekkel
ismerkedhettek meg: vályogvetés, kosárfonás, halászháló készítése stb. A napot színesítette még az
ugrálóvár és az arcfestés is, ebédre
bográcsban rotyogott a babgulyás és
sült a vakaró.
Élményszerző kirándulások sora
következett. A nagycsoport látogatást
tett a Nyíregyházi Tűzoltóságon, ahol
megismerkedtek a tűzoltók veszélyes
és nehéz munkájával. A Tuzson János
Botanikus Kertben tett tanulmányúton
különleges növényeket, madarakat és
a gyönyörű színekben pompázó virágkülönlegességeket csodálhattak meg
óvodásaink. Júniusban az utunk a
Vadasparkba vezetett, ahol ismét sok
élményben részesültünk.
Elbúcsúztak a nagycsoportosok
óvodájuktól, kedves műsort adtak elő,
majd a búcsúversek hangzottak el.
Szeptemberben 16 gyermek kezdi
meg az iskolai életet, amelyhez sok sikert és piros pontokat kívánunk.
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Színes programok és foglalkozások

– Ellátottainkkal húsvéti tojásokat
készítettünk.
– Húsvéti díszleteket szabtunkvarrtunk.
– Önkéntesek bevonásával több
Foglalkozások húsvét jegyében
száz
tojást
fújtunk,
festettünk, írókáztunk.
– Diót és mogyorót törtünk a húsvét előtti he–
Kiállítást
tekintettünk
meg a gávavencsellői
tekben, melyet sérült fiataloknak ajánlottunk fel
Szociális
Központ
ellátottainak
és dolgozóinak
az ünnepi sütéshez.
munkáiból.
Meglepetésünkre
valamennyi
részt– Óvodás gyerekek látogattak meg bennünvevő
egy-egy
csodálatos
kiscsibével
tért
haza.
ket: húsvéti figurákat festettünk.
Köszönjük!

Mesterkezek kiállítása

Költészet napja

Április 25-én Tamaskovicsné
Melinda meghívására – aki maga
is kiállító volt – megtekintettük a
Jósa András Múzeum új kiállítását,
ahol különböző csipkecsodák, viseletes babák, csuhéból, gyöngyből
készült alkotások mellett megcsodálhattunk még a szőtteseket, a
díszített tojásokat, melyek megyei
alkotók keze munkáját dicsérik.
Legtöbb időt Máthé Ilona viseletes
babáinál töltöttünk el, ahol nyírségi,
székelyföldi, sárközi, rábaközi viseleteket nézhettünk meg a mosolygós babákon. Ezen a délutánon nem
utaztunk több száz kilométert, de
csodákat láttunk. A Kossuth térre is
ellátogattunk a Helló, Nyíregyháza:
A mosoly napja programjára, ahol
láthattuk a gólyalábasok műsorát,
a frizura, illat és virág show-t, vásári forgatagot, az iparművészeti bemutatót, a madárkiállítást, a tavaszi
virágok vásárát. A remek látnivalók
után együtt fagylaltoztunk egy belvárosi étterem teraszán.

A Vakok és Gyengénlátók Egyesülete Szívvel Látók Klubjának meghívására érkezett lelkes csapatunk
a nyíregyházi Vasutas Művelődési
Házba, a költészet napjára, amely
nem piros betűs ünnep, de mégis
jó lenne, ha meggyőzné az embereket arról, hogy a versekre ma is
szükség van a mindennapokhoz,
nyújthatnak vigaszt, adhatnak megnyugvást.
Pecy Bysshe Shelley így fogalmazta meg: „Mindazt, mi a legjobb
s legszebb a világon, a költészet
teszi halhatatlanná.” Köszönjük a
Szívvel Látók Klubja vezetésének
és tagjainak a szép és színvonalas
megemlékezést, a csodálatos műsort. Ezen a napon a költészet volt
az, mely összehozta a klubokat,
kapocs, mely közös célokat egyesített!
Gliba Lászlóné

Meglepetés településünknek
A Területi Iroda dolgozói és ellátottai nevében szeretnénk megköszönni
Szántó Zsolt polgármester úrnak és Dr. Szilágyi Norbert jegyző úrnak és
a képviselő-testületnek a tartalmas ajándékcsomagot, melyet a húsvéti
ünnepek előtt juttattak el a családokhoz.
Köszönjük a képviselőknek, hogy a házhoz történő kiszállítást is felvállalták.

90 éves születésnap

Múlik az idő, múlnak az évek –
mondja ezt Gönczi Balázsné Zsuzsika néni, aki 2014. június 4-én
töltötte be a 90. évet. E szép napot
együtt ünnepelte Zsuzsika nénivel
a település vezetése, családtagok,
rokonok és ellátottaink.
„Hogy mi tesz boldoggá egy
ünnepet? Az emberi szív és a szeretet!”
Június 4-e valóban a szeretet
jegyében zajlott. Az ünnepséget Bíró Pálné Jolika néni egy
szép verssel nyitotta meg, majd
megismerkedtünk Zsuzsika néni
életútjával, amely a jóságról, a
szeretetről, a küzdelemről és a reménykedésről szól. Ezután Szántó
Zsolt polgármester köszöntötte
az ünnepeltet és a jelenlévőket.
Tamaskovics Eszter és Réka ci-

tera-előadása, valamint Puskás
Gyula és Bakti László műsora
tovább emelte a jó hangulatot.
Polgármester úr pohárköszöntője
után együtt énekeltük a „Boldog
születésnapot” című dalt.
Zsuzsika néninek gondnélküli
napokat és jó egészséget kívánunk!
Hullár Guszti bácsinak is boldog születésnapot kívánunk, és
sajnáljuk, hogy egészségi állapota
miatt nem tudott velünk együtt
ünnepelni.
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Húsvéti ünnepség

Foglalkozásainkat a hagyományőrző húsvéti
ünnepség zárta az Idősek Háza udvarán. Örömünkre szolgált, hogy a szervezőkhöz csatlakozott a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat is,
amely több kulturális program résztvevője és
segítője a település életében.
Az ünnepségen először a húsvétról és a

hozzá kapcsolódó népszokásokról hallhattunk
ismertetőt. Majd az óvodások és iskolások
műsora mutatta be az ünnepkör szokásait és
hagyományait. A település vezetői közösen
díszítették fel Tiszabercel tojásfáját. Ezenkívül
egy két méter magas, bőrből készült tojás - melyet piros írókás tojások díszítettek -, a mellette
lévő fehér nyuszi és a tyúkok kiscsibékkel ékesítették falunk központját.
Ezen a rendezvényen került sor a húsvéti pá-

Könyvtári lapozgató
Rovatvezető: Futkos Béláné könyvtárvezető

Képes beszámoló könyvtárunk gyermek és felnőtt programjairól

lyázatok eredményhirdetésére. Évről-évre több
pályázat érkezik, amely azt bizonyítja, hogy
érdemes a hagyományőrzést folytatni. A résztvevők száma is több volt, nemcsak berceliek,
hanem a környező településekről is érkeztek
látogatók hozzánk.
Köszönjük a részvételt, és köszönjük mindazok munkáját, akik az előkészületben és a lebonyolításban segítettek.

Tájékoztatás

Szabadság miatt a könyvtár júliusban zárva.
Nyitás: augusztus 5. kedd 14.00-18.00.
Kérek minden olvasót, hogy a kölcsönzött könyveket augusztusban mindenki hozza vissza, a vonalkódos, gépi nyilvántartásba vétel miatt. Köszönöm.
Futkos Béláné

A könyvtárhasználati vetélkedő győztesei

A nyugdíjas egyesület énekkarának egyik
próbája a könyvtárban

Költészet napi vetélkedő –
A győztes csapat

Könyvtárhasználati vetélkedő
5-8. osztályosoknak

„Engem a divat világa érdekel.” Folyóirat választékunkból mindenki kedvére válogathat.

A legkisebbek játszhatnak, míg szüleik válogatnak. Íme, az őrjegyből még kártyavár is építhető.

Könyvtári órák

A vetélkedőn mindenki nyert, vidáman
töltöttük együtt ezt a délutánt.
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Közmeghallgatás

A képviselő-testület 2014. május 20-án tartotta
az önkormányzat által elvégzett feladatokról és
a gazdálkodás jelenlegi helyzetéről, valamint a
jövőbeni fejlesztési elképzeléséről és feladatokról szóló 2014. évi közmeghallgatását, melynek
helyszíne az Idősek Háza rendezvényterme volt.
Szántó Zsolt polgármester közel 3 órás előadásában pontról pontra haladva bemutatta a
tényeket, és a jövőbeni terveket. A beszámolót
a szemléletesség és közérthetőség érdekében
kivetítős előadás is színesítette.
Az előadás a 2010-2014 közötti önkormányzati programcélok és az ezek kapcsán elvégzett
munkák ismertetésével kezdődött. Kiemelve a
leglényegesebbeket:
Először az önkormányzat gazdasági stabilitásának megteremtéséről hallhattak a jelenlévők.
Bemutatásra kerültek azon önkormányzati gazdasági mutatók, amik a 2010-es és a 2014-es
év számszerűsíthető adatait tartalmazták. Míg
2010-ben 30 millió forintos hiánnyal küzdött az
önkormányzati költségvetés, addigra 4 év alatt
sikerült ezt teljesen megszüntetni, és 25 millió
forintos megtakarítást elérni. A tartalék a pályázatok és fejlesztések önerejeként szolgál a
testület rendeleti szintű döntése alapján.
Ezután a tiszaberceliek munkához való hozzájutásának minden eszközzel történő segítéséről
esett szó. Az önkormányzat minden pályázati
lehetőséget kihasználva sikeresen elérte azt,
hogy az állandó létszámon túl — statisztikailag az év minden napján átlagosan további 50
fő dolgozik munkaviszony keretében pályázati
forrásból finanszírozottan. 2010. októbere és
2014. áprilisa között 180 millió forint támogatás
került elnyerésre foglalkoztatási célra, mely tartalmazott közfoglalkoztatást, START mintaprog-

ramban való részvételt,
fizetett nyári diákmunkát, 50 év felettiek munkahelyteremtő
programját, megváltozott
munkaképességűek
pályázatát, pályakezdő
fiatalok munkahelyteremtő pályázatát, 40
év szolgálati idő megszerzését elérő pályázatot. Az önkormányzati
közfoglalkoztatáson túl
a vízügyi igazgatóságnál, az erdészetnél és A felújított ravatalozó
a vízgazdálkodási tárrészére. A Tiszaberceli Általános Iskolában
sulásnál is számos tiszaberceli dolgozhatott a
tanulók mindegyike ingyenes tankönyv támo4 év alatt. Összehasonlításul míg 2010-ben 4,9
gatásban részesül. A „rendszeres gyermekvémillió forintot fordított az önkormányzat foglaldelmi kedvezményben” részesülők (kb. 330 fő)
koztatás bővítésre, addig 2011-ben 29,5 millió
mindegyike napi háromszori ingyenes iskolai
forint, 2012-ben 70,6 millió forint, 2013-ban 74
és óvodai étkezésben részesül. A talajterhelési
millió forint került erre a célra elköltve. Ezen
díj, mint adó elengedésre került rendeletmódocikk írása közben is 118 fő dolgozik közfoglalsítással, mellyel további 5 millió forint maradt
koztatásban.
a lakosságnál. Az önkormányzat a szemétszálA közfoglalkoztatási eredmények között tart- lítási díjkompenzációt továbbra is fenntartotta,
hatjuk számon a rendezettebb közterületeket, a így a havi szemétdíj 45%-át az önkormányzat
fóliasátor működtetését, a zöldségtermesztést, fizeti minden háztartás helyett. 2012 óta mina közterületet fenntartó géppark működteté- den háztartás karácsonyi élelmiszercsomagot,
sét, a polgárőrség feladatellátásnak segítését, 2014-ben húsvéti élelmiszercsomagot kapott.
az üres– elhanyagolt porták kezelését, az utak A Minden Gyermek Lakjon Jól Alapítvány jóvolpadkák rendezését, kaszálását, a kül- és belte- tából ingyenes haszonállat, táp és vetőmagoszrületi csapadékvíz elvezető rendszer részleges tás történt. Az önkormányzat tanfolyamokat,
támogatást nyújtó képzések szervezésével,
felújítását, karbantartását.
azokhoz való csatlakozással is igyekezett a
A népjóléti intézkedések között bemutatásra jóléti intézkedések körét bővíteni, továbbá bizkerült, hogy a foglalkoztatás növekedésével a tosítja ingyenesen a heti rendszeres vérvételre
segélyek összege lecsökkent. Míg 2010-ben szállítást is.
évi 83 millió forint segélyt fizetett ki a Hivatal,
2011-2013 között évi 73 millió forint került kifi- Szintén kiemelt önkormányzati cél volt a megzetésre. 4 év alatt 309 millió forint segély került lévő intézményrendszer zavartalan működésének biztosítása. Ennek kapcsán részletesen
a lakossághoz.
bemutatásra került a Közös Önkormányzati
Az állami segélytípusokon kívül további saját Hivatal, a most már állami fenntartású Általáforrások is a lakosság
jobb életkörülményeit
szolgálták. Bevezetésre
került a főiskolásokat
és egyetemistákat támogató Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer,
így havi 4000,- Ft támogatást kapnak azok
a „gyerekek”, akik
felsőoktatásban tanulnak. Az önkormányzat
10.000,- Ft iskolakezdési támogatást fizet
minden középiskolás
Közmeghallgatás
gyermek, és óvodás

2014. március-július
nos Iskola, az önkormányzati fenntartású –kibővített létszámú – óvoda, az Idősek Háza, a
Bessenyei György Községi Könyvtár, a Védőnői
szolgálat, a Bessenyei Emlékház, a Fogorvosi
ellátás, a központi orvosi ügyelet, a Járóbeteg
Kiskórház, az újonnan felállított Ibrányi Járási
Hivatal, a Szakiskola közszolgáltatási szervezetrendszere. A közmeghallgatáson megjelentek
ezek működéséről is hasznos információkhoz
juthattak.
A közmeghallgatás II. részében a fejlesztésekről
és a jövőbeni fejlesztési célokról hallhattak tájékoztatást a jelenlévők.
Az önkormányzati intézmények épületeinek és
eszközeinek felújítása, fejlesztése kapcsán polgármester úr kiemelte a legfontosabb fejlesztéseket.
Megtörtént a közterületek parkosítása, parkok
és parkolók kialakítása, és a piactér felújítása
23 millió forintból, az általános iskola tornatermének, vizes blokkjainak, és egyes iskolai
mosdók felújítása 20 millió forintból. Régi álom
valósult meg az Idősek Háza kibővítésével, felújításával, és a közületi konyha épületének és
gépparkjának felújításával, így elérhető lett
egy 150 fős férőhelyű rendezvényterem, ahol
kulturált körülmények között bármilyen köz és
magáncélú összejövetel megtartható. Ezen beruházás 42 millió forintból valósult meg.
7,5 millió forintból a Bessenyei György Községi
Könyvtár bővítése és számítástechnikai fejlesztése is megtörtént, mint ahogyan a Bessenyei
György Emlékház is új fazsindelyes tetőszerkezetet kapott 30 millió forintból.

Szoborpark

Szoborpark
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A közfoglalkoztatás eszközfejlesztési eredménye az a
11,5 millió forintos traktor,
pótkocsi, homlokrakodó,
földkanál, eke, tárcsa és
műtrágya szóró beszerzése
is, amivel az önkormányzat
eszközparkja tovább bővült,
és a mindennapi közfeladat ellátását könnyítették meg. A polgármesteri
hivatal és a konyha fűtési
rendszerének működtetése
is takarékosabbá vált a 12
millió forintból megvalósult
Idősek háza a bővítés után
faaprítékkal működő kazánazonban a pályázat nem kerülhetett benyújtásrendszer és az aprítéktároló
épület üzembe helyezésével. A komp biztonsá- ra. Ennek ellenére a közfoglalkoztatási progragos működéséhez szükséges fedezet is mind- mok keretein belül folyamatosan végeztük a
végig részben pályázati forrásokból biztosított csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartását.
volt, mely célra az önkormányzat a közel 4 év
Jövőbeni fejlesztési elképzelésekről szólva
alatt 13,3 millió forint támogatást nyert el.
tervben van az óvoda tetőszerkezetének és a
Jelenleg is folyik az orvosi rendelő bővítése és polgármesteri hivatal tetőszerkezetének felfelújítása, melynek pályázati költsége 36 millió újítása, és napelemes rendszerrel való felszeforint. Az épület egy korszerű napelemes rend- relése egy közel 33 millió forintos forrásból,
szerrel kerül ellátásra, valamint új bútorzat és térfigyelő kamerarendszer telepítése a faluban
megújult orvosi eszközpark is a betegek korsze- közel 10 millió forintos támogatással, a Hősök
rűbb, komfortosabb kiszolgálását fogja szolgál- emlékművének a felújítása új márványburkolattal, valamint az óvoda udvarának teljes játékni.
cseréje és új kerítés építése.
Az önkormányzati tulajdonban lévő utak kátyúzása is megtörtént a napokban, melynek költ- Az önkormányzat a jövőben is prioritásként
ségét az önkormányzat fejlesztési megtakarítá- kezeli—és pályázati lehetőség függvényében— pályázni fogja a belterületi csapadékvíz
sából biztosította.
elvezető rendszer komplett felújítását, valamit
Fontos cél volt a ravatalozó épületének bővíté- a belterületi utak felújítását. Cél a polgármestese és felújítása, ami a napokban fejeződik be. ri hivatal épületének felújítása, a régi Vásártér
A korszerű vizesblokkal utcai iskola épület felújítása és civil házzá alaellátott és kibővített kítása, a téglagyár területének turisztikai célú
ravatalozó felújítása 19 hasznosítása, és a kisvasút felszámolását kömillió forintból valósult vetően kerékpárút kiépítése.
meg.
Polgármester úr elismerését és külön köszöAz összes település netét fejezte ki a Tiszaberceli Közös Önkorfejlesztésre fordított mányzati Hivatal maroknyi csapatának, akik a
forrás összege 214,3 felsorolt—és jelen cikk keretében fel nem somillió forint.
rolt– munkák elvégzésében, és eredmények elérésében nélkülözhetetlenek voltak, és aktívan,
A pályázati lehetőpozitívan a lakosság és Tiszabercel boldoguláségek függvényében
sát szolgálták munkájukkal.
belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer Az önkormányzat jegyzőjeként engem is büszrekonstrukciójáról is keséggel tölt el mindaz az eredmény, amit a
tájékoztatást adott pol- közmeghallgatáson bemutattunk az érdeklőgármester úr. A felújí- dőknek és jelen cikk keretében az olvasóknak.
tást érintően egy uni- Kívánom, hogy örömüket leljék és megelégeós pályázati tervezet dettséggel fogadják az önkormányzat és a hikapcsán a település vatal által elvégzett munkát, és hosszú évekig
egyik felére vonatko- megbecsülve és egészségben eltöltve használzóan elkészültek a fel- ják ki a fejlesztések által nyújtott előnyöket.
mérések és a tervezői
Dr. Szilágyi Norbert
költségbecslések,
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Az Együtt Tiszabercelért Egyesület hírei
Már nem frissek az alábbi események,
de talán még valaki elolvassa…
A tél folyamán több alkalommal szerveztünk színházlátogatást 5-15 fő részvételével. Megnéztük az Énekes madár és az
Anconai szerelmesek 2. című darabot.
Szerveztünk volna bált is, de érdeklődés

lakos nyerte.
A közelmúltban egy remek hangulatú sanzonesten vettünk részt a
Bencs villában, azt tervezzük, hogy ide gyakrabban ellátogatunk majd.
Nagy sikerű költészet napi vetélkedőt rendeztünk a könyvtárral közös
szervezésben. Aki ott volt, jól érezte magát, és felidézhette régi iskolai
vers-élményeit. Közkívánatra tervezünk máskor is ilyen versengéseket
különböző témákban.
hiányában ez elmaradt.
Készülünk a nyári rendezvények ránk eső részének szervezésére, leboTámogató jegyek vásárlásával mintegy 42 ezer forinthoz jutott egyesüle- nyolítására. Aug. 3-án tartjuk hagyományos évértékelésünket a Tiszatünk, amit ezúton is köszönünk. A dr. Szilágyi Norbert jegyző úr felügye- parton, ezúttal egy meglepetéssel kedveskedünk tagjainknak.
letével végzett sorsoláson a plédet Sziszák Györgyné kótaji, a vásárlási
utalványt Bodnár Éva budapesti, az étkészletet Kocsis Józsefné helyi
Száraz Lászlóné

Fidesz – Önkormányzati választás
Tisztelt Tiszaberceli lakosok!
Ezúton szeretném megköszönni az országgyűlési és az európai parlamenti szavazáson való részvételt, és azt, hogy a FIDESZ mindkét választást elsöprő többséggel megnyerte. A soron következő harmadik
voksolás, amely közösségünket legjobban érinti az őszi önkormányzati
választás. Tiszaberceli – FIDESZ szervezete megyei és országos FIDESZ
központtal egyeztetve Tiszabercelen jelölteket kíván állítani. A jelölt állításnál nem feltétlenül a FIDESZ tagság került előtérben, inkább példás
családi élet, a becsületes munka, a falu közösségében való részvétel
és alkalmasság a község és közösség ügyeinek intézésére. Igyekeztünk olyan személyeket keresni, akik foglalkozásuk és személyük révén
a község egész lakosságát tudják képviselni. Kikértük a faluban lakó
több ember véleményét, és így kialakult a végleges listája azoknak a
barátainknak, akik az önkormányzati választáson Tiszabercelen FIDESZ
támogatottsággal indulnak.

A személyek a következők:
Polgármester jelölt: Szántó Zsolt
Képviselő-testületi jelöltjeink: Kerekes
Jánosné, Gliba Lászlóné, Tátrai Lászlóné,
Görömbei Ferenc, Hegedüs Zoltán, Szabó
Zoltán
Tisztelettel kérem a Tiszaberceli lakosságot,
hogy jelöltjeinket támogassák, hogy az ő vezetésükkel Tiszabercel tovább tudjon haladni azon a fejlődésen, melyet négy éve elkezdett és községünk továbbra
is térségünk dinamikusan fejlődő közössége maradjon.
Tisztelettel:
Görömbei Vilmos
Tiszaberceli - FIDESZ elnök; FIDESZ országos küldött
(Fizetett politikai hirdetés)

A Bessenyei Társaság tiszaberceli kirándulása
A Bessenyei Irodalmi és Művészeti Társaság Dr. Nagy Éva elnök és Zsíros Antalné
szervezésében községünkbe látogatott június 27-én.
Baráti találkozójukon a református templomban Szilágyi Sándor lelkipásztor az
épület történetéről beszélt. A katolikus
templom megtekintése után a Bessenyei
Emlékháznál koszorút helyeztek el az em-

léktáblánál, és meghallgatták Szántó Zsolt
polgármester ismertetését a hajdan élt
berceliek életéről. Ebéd után komppal átkeltek a Tiszán, ezután megtekintették a szivattyútelepet Kerekes János kalauzolásával.
Horváth Józsefné nyugdíjas pedagógus a
Bessenyei Társaság nevében megköszönte
a tiszaberceliek szívélyes vendéglátását, a
gyönyörű napot, amelyet itt tölthettek.

Megyei Tűzoltó Verseny
2014. május 31-én Vásárosnaményban megrendezett Megyei Önkormányzati, Önkéntes és Létesítményi Tűzoltó
Versenyen Önkéntes Tűzoltócsapatunk
az 1300 liter/perces Honda kismotorfecskendő szerelés felnőtt férfi kategóriában III. helyezést ért el.

Gratulálunk sikeres
szereplésükhöz!
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IN MEMORIAM
2014. tavaszán Tiszabercel lakossága két díszpolgárától búcsúzott.
Dr. Kuknyó János

Munkácsi Mihály

a Megyei Pedagógiai Intézet
nyugalmazott igazgatója, címzetes
főiskolai tanár 78 éves korában
hunyt el.

a tiszaberceli általános iskola
nyugalmazott igazgatója 92 éves
korában hunyt el.

Életútjuk és közösségért tett szolgálatuk példaértékű a tiszaberceliek
számára.
Emléküket és kiemelkedő pedagógiai munkásságukat kegyelettel őrizzük.

Kitüntetés a Magyar Vöröskereszttől
Magyar Józsefné, munkatársunk
rangos elismerésben részesült: vöröskeresztes tevékenységéért a Magyar Vöröskereszt bronz kitüntetését
vehette át Dr. Göndöcs Zsigmondtól,
a Magyar Vöröskereszt elnökétől
Nyíregyházán, a megyeházán. A
humanitárius szervezet a szabolcsi
megyeszékhelyen tartotta központi
világnapi ünnepségét 2014. május
16-án.
Az elismeréshez szívből gratulálunk. Sok örömet, boldogságot és
jó egészséget kívánunk!

Gratulálunk

Gratulálunk
Gönczi Balázsnénak,
aki 2014. június 4-én ünnepelte
90. születésnapját.

Hullár Gusztávnak,
aki 2014. május 20-án ünnepelte
90. születésnapját.
házasságkötésük 50. évfordulója alkalmából
Szántó Lászlónak és Cziráki Annának, akik 1964.
július 4-én kötöttek házasságot.
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Nyugdíjas élet
Rovatvezető: Zsíros Antalné egyesületi elnök

A Nyugdíjas Egyesület tevékenységeiről, rendezvényeiről
• Március 5-én a nőnapi köszöntés mellett
több tagunk is jelmezbe bújt és farsangi
jeleneteket adott elő.
• Áprilisban, a könyvtárban a költészet
napjáról emlékeztünk meg. Később került
megrendezésre a vetélkedő, ahol hasznosan, de nagyon vidáman töltöttük együtt
az időt.
• Anyák napi ünnepségünkön az általános
iskolások köszöntöttek versekkel, dalokkal.
Meglepetésként finom pizza került az asztalra, kellemesen elbeszélgettünk.
• A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyugdíjas Szövetség Kulturális Seregszemléjén
Nagyhalászban, 2014. május 31-én énekkarunk dicséretesen szerepelt – szatmári
népdalcsokrot adtak elő –, és Dr. Sőrésné
Hegedűs Judit szavalata tette emlékezetessé ezt a napot. Gratulálunk a szép műsorhoz! Hagyományápolásból és lelkesedésből jelesre vizsgáztak.
• Képviseltettük magunkat és részt vettünk
2014. június 23-án a Sóstói Múzeumfaluban rendezett Megyei Nyugdíjas Találkozón. Megismerhettük a megye fejlesztési
lehetőségeit, tájékoztatást kaptunk az
időskori egészségmegőrzésről. A színpadon a nyugdíjas egyesületek kórusai és
tánccsoportjai szórakoztatták a közönséget.

Nőnapi ünnepség pillanatai

Nőnapi ünnepség

Anyák napi ünnepség

HÍREINK

Előadás a stresszről Gávavencsellőn

Vetélkedő a könyvtárban

Nyugdíjas seregszemle – Nagyhalász

• A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyugdíjas Szövetség sikeres TÁMOP pályázatának eredményeként
aktívan bekapcsolódtunk az egészséges életmód,
betegségmegelőzés programsorozatába. Előadásokat
hallgattunk Nyíregyházán és Gávavencsellőn. A szomszéd községben Dr. Gavallér Andrea szakpszichológus
előadásában átfogó képet nyújtott a stresszről és kezeléséről. Néhányan részt vettünk a Zempléni-hegységbe szervezett egészségi gyalogtúrán.
• Az Öreg-Tisza-tóhoz szervezett szalonnasütés az esős
időjárás miatt elmaradt, szeretnénk később bepótolni.
• Sikeres pályázatunk lehetőséget ad egy nagyobb kirándulás szervezésére: 2014. július 29-én Ópusztaszerre és Szegedre látogatunk.
• 2014. augusztus 7-én a „Tiszaberceli Napok” keretén
belül kerül megrendezésre ismét a Rétközi Nyugdíjas
Találkozó. Kezdés: 10 órakor – szervezés folyamatban
van.
Zsíros Antalné
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Mezőgazdasági hírek
Rovatvezető: Eperjesy Ferenc

Gondolatok a meggyesekben
A meggyszüret ugyan lecsengett, de emlékeink még frissek, teli gondolatokkal. Az ültetvényeket természeti csapás nem érte, a termés átlagon felüli
volt. A szár nélküli meggy felvásárlási ára viszont az elmúlt éveknek a felét sem érte el. Valamelyest segített az export száras meggy
normálisabb ára. A göngyöleghiány, az ehhez kötődő várakozás
és kiszámíthatatlanság miatt azonban ebből aránylag keveset
adtak el a termelők. Visszatért tehát a néhány évvel ezelőtti
megalázó árszínvonal, amit a szedés előtt el sem tudtunk volna képzelni. Nagy volt a termés, meg a kereslet-kínálat az oka

Védőnői magazin
Rovatvezető: Váraljai Jánosné

Kedves Szülők és Gyerekek!
Jó szívvel ajánlom az ÖKO-PORTÁL honlapját: www.oko-portal.hu.
Tartalmas, ugyanakkor szórakoztató időtöltést biztosít, a környezettudatos életmód kialakításához gyakorlati, a mindennapokba is jól alkalmazható praktikákat, ismereteket nyújt. A honlapon mindenki talál korosztályának megfelelő interaktív játékot, olvasnivalót, ami segít abban,
hogy megóvjuk csodálatos bolygónkat.
Kisebbeknek: interaktív képregény Futurobival.
A nagyobbaknak: „Kövess minket az ÖKO-kaland Facebook oldalán!
16 önállóan is játszható feladat, heti kétszeri frissítéssel, értékes nyereményekkel.”
Ezenkívül zajlik még egy nyereményjáték is! A játékszelvényt tőlem
lehet kérni augusztus 20-ig! Aki visszajuttatja hozzám, 4 fős családi
wellness pihenést nyerhet!
Jó kikapcsolódást kívánok mindenkinek!
Kedves Gyerekek!
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– mondják a felvásárlók és feldolgozók. Aki a közgazdaságból kicsit
is tanult, tudhatja, hogy az árakat nem csak a kereslet-kínálat aránya
határozza meg. Más is van. Legyenek nyugodtak a termelők, minden
meggy meg lesz véve – mondták az illetékesek. Ezt eddig is tudtuk,
mert több évtizede ugyanígy van. A meggyet mindig el lehetett adni.
A kérdés csak az, hogy mennyiért. Az idén 70 Ft-ért. A káromkodás
és bosszankodás mellett Vörösmarty Mihály Gondolatok a könyvtárban
című, bölcselkedő, filozófiai verse jut eszembe, melyet profán módon
a címre adaptáltam, a költő az egész társadalomra szóló sirámait
leszűkítve erre a témára.
Figyelmeztetni kell az árakat valahol meghatározó illetékeseket, hogy a költő szavaival élve, nehogy ültetvényeink
rövidesen az „országok rongya” kategóriába süllyedjenek. Volt már ilyen. Akkor egymás után vágták ki a fákat.
Ezért egy másik költő szavaival élve: „Jól vigyázzatok,
mert ismét...”
Fogadjátok meg jó tanácsait:
• Ne pazarold a vizet! A víz drága kincsünk, a tiszta víz különösen az. A
Földnek sok olyan területe van, ahol egészséges ivóvíz nélkül élnek a
gyerekek. Ne folyasd feleslegesen a csapot! Ha csöpögő csapot látsz,
akkor zárd el, vagy szólj egy felnőttnek!
• Ne szemetelj! A szemét mindig csúnya a természetben, ezért szemetet soha ne dobj el. Vannak olyan anyagok, amelyek 100 év alatt
sem bomlanak le. Amit ma eldobsz, az nagyon sokáig ott marad,
szennyezi a természetet.
• Ne dobd ki azt, ami még használható! Ha egy ruhát kinőttél, vagy egy
játékot meguntál, gondolj arra, hogy az másnak még örömet szerezhet. Ezeket a holmikat add tovább.
• Kirándulj a természetben! Ha van alkalmad a természetben járni, figyeld meg az erdőt és annak lakóit. Gondolj bele, hogy ott minden él.
Ha a természetben jársz, ne tégy benne kárt.
Látogassatok el az öko-portál honlapjára, ahol találkozhattok Futurobival
is. A http://www.zoldbaratok.
hu/futurobi oldalon pedig
egy játékban felépíthettek
Futurobival együtt egy fenntartható várost.

A projekt az Európai Unió
Szeretném, ha megismernétek Futurobit, a kis robotot a jövőből, aki támogatásával, az Európai Reginagyon fontos dolgokat szeretne nektek elmondani arról, hogyan óvhat- onális Fejlesztési Alap társfinanjátok ezt a gyönyörű bolygót, a lakóhelyünket.
szírozásával valósul meg.
tesszük. Hozzáadjuk a finomra vágott hagymát, a felvert tojást, 20 dkg
apróra vágott, főtt karfiolt és annyi zsemlemorzsát, hogy formázható
masszát kapjunk. Sóval, borssal és majoránnával ízesítjük, majd hosszúkás fasírtokat formázunk belőle, és a császárszalonnába csavarjuk. Egy
Rovatvezető: Andrikó Istvánné
tepsit kikenünk olajjal, középre helyezzük a vagdaltakat, és előmelegített sütőben 30-35 perc alatt megsütjük. Félidőben kivesszük a sütőből,
Vagdalthús karfiollal
belerakjuk a megmaradt
karfiolrózsákat, megszórjuk
Hozzávalók: 4 db kicsontozott csirkecomb, 1 vöröshagy- reszelt sajttal, és visszama, 1 tojás, 3-4 evőkanál zsemlemorzsa, 1 karfiol, 10 dkg sajt, 18 szelet tesszük a sütőbe. Melegen,
császárszalonna, 2-3 evőkanál olaj, só, bors, majoránna.
zöldségekkel tálaljuk.

Nagymama fakanala

Elkészítése: A karfiolt megmossuk, rózsáira szedjük, enyhén sós vízben
roppanósra főzzük, majd leszűrjük. A csirkehúst ledaráljuk, és egy tálba

Jó étvágyat kívánok!
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„Kérj valamit, én megadom neked!”(1Kir 3,5)
Isten kérdezte ezt az ifjú Salamon
királytól, aki nehéz örökséget vett át
édesapjától, Dávidtól. Elsőre talán
irigykedünk, hiszen mindannyian egy
ilyen kérdésre vágyunk. Aztán jön a
nehéz választás: mit is kérjek? Igaz az
a tapasztalat, hogy a szocializmus kevesebbjéből könnyebb volt választani,
mint a demokrácia sokféléjéből. Ebben
a 25 éves szabadosságban (és nem jól
megélt szabadságban) főleg gyermekeinken látom, hogy mindenben őket
kérdezve, nem tudnak dönteni. Ebben a
2014-es, állami és egyházi választással
járó esztendőben, a IX. Hittan Táborunkban, június 23-29. között, segíteni szerettünk volna a legkisebbeknek a döntéseikben.
A gyerekek: a tavalyi résztvevők közül sokan, 23-an, nem jöttek most
egy napra sem. Tavaly első napon 65-en kezdtük és 78-an végeztünk
péntekre – az egykori ref. iskolát töltöttük meg élettel! Most, hétfőn, 39en kezdtünk, összesen pedig 55-en voltunk. 3-an testvérek 2 családból,
míg testvérpárok 14-szeresen. Külön örültem a Paszabról átbiciklizőknek
is! A legkisebb Hegedűs Lilla és Kiss Ádám középső csoportosok voltak,
összesen pedig 8 óvodás volt a táborunkban. A legnagyobbak a 8-osok
voltak: Csurka Réka, Kerekes János, Kriston Mercédesz, Szendrei Zoltán – örültem, hiszen ők mind konfirmáltak. Magas létszám és népszerűség jellemzi táborunkat, pedig a helyszín és annak feltételei nem tükröznek XXI. századi, gyermekeknek szükséges és alapvető állapotokat:
nincs pl. játszótér az udvaron és törmelékek és fa „díszítette” a hátsó
udvart… De, Istennek hála, nem történt semmi baleset!!! A gyerekekkel
kapcsolatban sok mindenre emlékszem: ahogyan a kicsik és nagyobbak egymással eljátszottak az „ingerszegény” környezetben, feltűnt az
alsós lányok jósága és szép hangja, a felsős lányok gyermekszeretete,
a fiúk focizása, a nagyfiúk technika-kezelése, a csocsózások és pingpongozások. Néhány felvillanó emlékem a gyermekekről, amik megmaradtak: Lilla rendíthetetlensége, Máté magyarázata, Marci bicikliszerelése, Peti odafigyelése, Ádám csöndessége, Kitti paradicsom(főzelék)
szeretete, Ági örökös segítsége, Tamás szorgalma, Blanka félmosolya,
a Vass testvérek szelídsége, Anna kedvessége, B.Bogi aktivitása, Merci
humora, Bence szolgálatai, a másik (Sánta) Bence focizása, Józsika
éneke, Kristóf rap-elése, Dominika okos szemei,
Antika humora, Gréti japán tudása, Kittike sajátos előadása, Bandus műszaki érdeklődése
(képes bizonyítékot a gyülekezet zárt csoportú
facebook oldalán találni) … valamint az enyémek: Boti bátorsága, Réka énekhangja, Levi
focija, és amint egész héten az enyémek is
„Tiszteletes bácsiznak”…
A bibliai és délutáni foglalkozásaink
kapcsolata: 1. NAP: Noé Isten szavára és az

emberek kinevetése ellenére is bárkát
épített – Petró Béla Tanár Bácsi a mi
örömünkre autómodelleket. 2. NAP:
Gedeon kicsiként indult, de bíraként
népét mentette meg – Petróné Minczér
Erzsébet Tanár Néni pedig nekünk tanított magyar népdalt és néptáncot. És
nem volt az sem meglepő, ahogy nemzeti rock zenekarunk kemény zeneszámait kedvvel éneklik gyermekeink. 3.
NAP: Ruth a betlehemi gabonaföldön
mezgerélt és talált „megváltójára” – mi
a Bt. kukoricásában fürödtünk, miközben Újhelyi Pál elmagyarázta a szárító
működését, később Zsíros Antal a hűtőházban fogadott minket nagy
szeretettel. 4. NAP: Dávid a hatalmas Góliáttal szemben állva a Legnagyobbat, Istent hirdette – mi a Németh Kismaszek Zoltán által ös�szeállított vencsellői focicsapattal szemben éreztük kicsinek magunkat,
még az U40-esek beállása után is! De a sorversenyt, és a Református
Csillag Születik-et már nekünk találták ki, miközben otthonosan mozogtunk tálentumaink világában. 5. NAP: Salamon Istentől a bölcsességet
kérte – mi szintén okosan döntöttünk, amikor környezetbarát módon
tekertünk át az Ibrányi Tanuszodába, ahol Vígh László segítségével úsztunk a boldogságban.
A szolgálattevő felnőttek: hadd kezdjem azzal a nyilvánvaló tén�nyel, hogy az első, 2006-os tábor óta, a kezdetektől elsőszámú táborszervező Kerekesné Kun Zsuzsika hitoktató-presbiter ismét
midenben mindenkor minden tudásával és nagy szeretetével gyermekeink mellett volt! Nélküle nem lett volna Gyermekhét! Isten áldja meg
fáradozásait! És egész héten nagyon hiányoztak az eddigi táborokban
önzetlenül sokat segítők: az énekeket betanító és mindenes Tiszteletes
néni, az óvodásokra vigyázó paszabi Gönczi Csilla, a sok mindent intéző
Tóth Erzsike. És szeretettel gondoltunk másokra is, akik korábban sokat
segítettek. Pótolni senkit sem lehet, de a számunkra nagyon hiányzók
helyére sokan beálltak. A korábbiakban felsoroltuk azokat, akik a délutáni programokat vezették. Rajtuk kívül a kézműveskedésben újra segített
Nagy Zita Tanár Néni, az étkezésekben (finom palacsintával és lángossal
is!!!) Kovácsné Zsuzsika, Juhászné Piroska, Hegedűsné Kati néni, Ács
Mihályné Lilla néni, Hegedűsné Veronka néni, Tóth Erzsike, Sántáné Anikó, a fénymásolást is intéző Tompa Gizike, az
uszodában Sánta Tibor, a gyerekek és vezetők
körül minden ügyes-bajos dolgot megoldó „jobb
kezeink”: Kató Edit és Korpai Angéla.
Ingyenes, egész napos táborunk mögött komoly intézményi és személyi háttér áll, hiszen vezetőikkel, dolgozóikkal együtt önzetlenül
járultak hozzá együttlétünkhöz a Tiszaberceli
Önkormányzat (Szántó Zsolt Polgármester Úr),
a Tiszaberceli Általános Iskola (Hegedüs Zoltán
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Igazgató Úr) és Konyha (Csákiné Vera), az Arany-Parmen Kft. (Görömbei
Vilmos), a Tiszaberceli Futballklub (Németh Zoltán), a Tiszaberceli
Nyugdíjas Egyesület (Zsíros Antalné), a Tiszaberceli Modellező Klub
(Petró Béla), Marika Csemege (Paszab, Szabó Andrásné), az Ibrányi Tanuszoda (Puskás Jucus), a Nyíregyházi Tigrisek Amerikai Futballcsapat
(Dr. Szépe József), a Paszabi Általános Iskola (Tajthy Istvánné), a Nyírségi Református Egyházközség (Dr. Gaál Sándor Esperes Úr), a Nagyberegi
Református Egyházközség (Kárpátalja, Tóth László Nagytiszteletű Úr), a
KOEN hollandiai gyermekmisszió, és felvételről az Éden zenekar (Debrecen), valamint az internet.
Adományokkal segítettek 31-en a családjaikkal együtt: Ács Mihályné, Balogh Balázsné (Paszab), Bíró Pálné, Bodnárné Judit (Paszab), Bodó Dániel (Debrecen), Bodó Tibor (Paszab), Csikós Józsefné,
Falatovics Gyuláné, Futkos Béláné, Hegedűs Józsefné, Hegyesné Noémi,
Hullár Pál, Idrányi Gyula, Juhász Ferencné, Kaponyás László, Kató Béláné, Kató Gézáné, Kissné Anita, Korpai Miklós, Kovács János (Paszab),
Kovács Józsefné, Kunné Mogyoróssy Anita, Lakatos Norbert, Márky Károly, Németh Józsefné, Sánta Tiborné, Szatmári
Ferencné, Szendrei Zoltánné, Tompáné Ilonka
néni és Gizike, Tóth Erzsébet, Tóthszegi-Németh
Éva, Zsíros Antalné, ifj. Zsíros Antal.
Pecsétgyújtés: A gyerekek egész héten pecséteket gyűjtöttek: házi, jó cselekedetek…
- pecsétgyűjtési végeredmények:
I. 26 pecséttel Görző Ágnes (6.o.)
II. 22 pecséttel Kerekes Bence (6.)
III. 20 pecséttel Bihari Boglárka (3.),
IV. 17 pecséttel Szilágyi Levente (6.),
V. 16-16 pecséttel Hegyes József (3.), Kaponyás
Anna (3) és Tóthszegi Péter (Nagycs.)
VI. 15-15 pecséttel Hegedűs Marcell (1.), Kató
Kitti (2.), Szendrei Szabolcs (4.) és Szilágyi
Botond (Nagycs.)
Korosztályok szerint:
Óvodások: I. Tóthszegi Péter II. Szilágyi Botond
III. Kiss Ádám
Alsósok: I. Bihari Boglárka II. Hegyes József III.

15

Kaponyás Anna
Felsősök: I. Görző Ágnes II. Kerekes Bence III. Szilágyi Levente
Református „Csillag Születik”-et rendeztünk, amiben mindenki bemutathatta, amit tud. Volt ének, tánc, vers, próza. Nem is volt könnyű
dolga a Zsűrinek! 20 fő indult (zárójelben a végeredménynek számító
pontok): Hegyes József, Szendrei Zoltán-ének (28 pont), Szilágyi Botond-ének / Kiss Ádám-Tóthszegi Péter-ének (29), Szatmári ÁgnesLakatos Loretta-vers (30), Kun Gréta-ének (33), Kató Kitti-ének / Laub
Dominika, Laub Kristóf, Kriston Vivien, Somogyi Boglárka (33), Kerekes
Bence-vers (36), Bihari Boglárka-ének (39), Bodó Alíz-Bodó Míra-Szilágyi Réka-zongora, ének,tánc (41), Vinnai Levente-ének/Falatovics Gréta-mese (43).
Hálával tartozom Istennek azért, mert mintha meghallgatta volna
az én imádságomat is, és Bercelre, ilyen kedves berceli (vagy Bercelhez kötődő) gyerekek, szülők és szolgálattevők közé rendelt! Bevallom,
egyik legszebb hetem az 52 közül a Gyerekhét, amikor zajlik az Élet
gyönyörűszép templomunkban, Régi Parókiánkon és néhol vadregényes
környezetében. Két gyermek soraival fejezem be
írásomat, akik feleségem családtagjaiként debreceniek, de Bercelen megkeresztelt kislányok,
és a Gyerekhéten, táborokban köztünk növekednek hitben:
„Tiszabercel templomában,
imádkozni jártam,
amit tanulnom kellett,
mindent megtanultam.
Mindig sokat játszottunk,
nagyon jókat szórakoztunk.
Szeretetet sokat kaptunk,
cseresznyével is távoztunk.
TETSZETT nekünk az a tábor,
sok jó ember jóvoltából!”
Köszönjük, hogy itt lehettünk: Bodó Alíz, Bodó
Míra.
Szilágyi Sándor
református lelkipásztor
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MB III-ban - 2. A második újkori szezonunkban ezüstérmet nyertünk!

Ha így folytatjuk, akkor minden évben egyre több
munkája lesz elnökünknek, edzőnknek, polgármester
úrnak, szervezőknek, játékosoknak és törzsszurkolóknak! Évzáró bankettünkön az előzőleg felsoroltakkal
mind együtt voltunk, és örömmel hallgattuk Görömbei
Vilmos szavait: nagyon jó egységgé kovácsolódtunk,
az egész és összes MLSz által szervezett magyar
bajnokságban a legkevesebb gólt kaptuk, tavaszi bajnokok vagyunk győzelmeinkkel és 1-1 vereséggel és
döntetlennel! A folytatásban az eddigiekhez hasonló,
szeretetteli hozzáállásra kérte egyesületünk tagságát,
hogy lelkiismeretesen, odafigyeléssel és önfenntartóan működő, mégis egyre csillogóbb eredményekkel előrukkoló csapat lehessünk. A brazíliai foci vb fényében, ahol a kis csapatok is nagyot
alkottak, erre látunk reális esélyt... ezért július 15-én, kedden megkezdődött az alapozás... Mindenkit
örömmel várunk a berceli „Maracanába” és vendég meccseinkre is - kisgyermekes családokat, dolgozókat, nyugdíjasokat, apákat és fiakat, férfiakat és asszonyokat, bercelieket és környékbelieket
egyaránt nagy szeretettel!!!

Szoboravató ünnepség
Olyan ajándékot kapott Tiszabercel, amiről nem is
álmodtunk – mondta köszöntő beszédében Szántó
Zsolt polgármester. Sok ember önzetlenségéből született meg községünk szoborparkja, amelyet 2014.
július 27-én, az avatóünnepségen tekinthettünk meg
először.
Petró Attila 30 éves álma valósult meg, amikor lehetőséget teremtett a hagyományőrző céllal alapított
Kőtér - Kőszobrász Művésztelepen hat fiatal művésznek. A gávavencsellői Nyír-Márvány Kft. helyet, eszközöket, technikát és mészkőtömböket biztosított az
alkotótábor számára.
Parlag István, Burián Norbert, Kereszty Soma,
Sarkadi Árpád, Tompa János Csaba, Tóth
Csaba szobrászművészek a public art vonalat képviselve alkották meg a szobrokat. Öt
plasztikán a helyi értékek jelennek meg: a
szőlőlevél, a pipa – mint a révész pipája –, a
ház, az otthon szimbóluma, a búzakalász motívum és a csónak mind e térséghez kapcsolódnak. A Petőfi portréval díszített emlékműt
pedig Parlag István – az alkotótábor szervezője – készítette településünk március 15-ei
megemlékezése számára.

Németh Erika szobrászművésznő – akinek diákja
volt Parlag István – avatta fel a szobrokat. A művésznő beszédében kiemelte: a szobrok formavilága
közérthető, egyértelműen taglalt, de modern látásmódú, kedvessé, játékossá teszik a teret, amelyek
között jó járni.
A rendezvényen a tiszaberceli Nyugdíjas Egyesület
tagjai énekekben és versben a tiszai és szülőföldi
érzésekhez kapcsolódó gondolatokat adtak át a jelenlévőknek.
A művészek – az alkotás készítése közben megfogalmazódott gondolatokat megosztva –vezették végig a
közönséget a szoborparkon.
Tiszabercel lakossága nevében köszönjük a gyönyörű szoborparkot a művészeknek és pártfogóiknak.
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