
ÍGY SZAVAZOTT TISZABERCEL AZ UNIÓRA
Az uniós népszavazásból mi sem

maradhattunk ki. Két szavazókör-
ben, összesen 1538 fô szavazásra jo-
gosult járulhatott volna az urnák-
hoz. 

Ehhez képest 508 fô (33%) élt jo-
gával és voksolt. A leadott szavazatok-
ból 432 igen (85%) és 68 db nem
(15%) született. Érdekességképpen
még egy adat a két szavazókör össze-
hasonlítására. 

Míg a leadott szavazatok aránya
hasonlóképpen alakult, addig a megje-
lenés az 1. sz. szavazókörben a 25,5%,
míg a 2-esben 42,6%.

Szóval, mi is - hasonlóan az orszá-
gos átlaghoz - szavaztunk. 

Sôt. Az Unióra szavaztunk.

MEGNYITOTTA KAPUIT A TELEHÁZ
Április 1-jén nyitotta meg kapuit a Teleház Tiszabercelen. Az ottani lehetôségekrôl sokan érdeklôdnek, és sokan ta-

lán amiatt sem kerekednek fel a szolgáltatásokért, mert nem értenek a technika ezen vívmányaihoz. Pedig ettôl igazán
nem kell félni, mivel hozzáértô informatikus várja az idelátogatókat Czene István személyében. 
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Kérdésünkre a Teleház vezetôje el-
mondta, a Teleház vasárnap és szerda
kivételével tart nyitva. Hétfôn és ked-
den 9-tôl 15, míg csütörtökön 8-16 órá-
ig. Pénteken és szombaton délelôtt 10-
tôl este 20.00 óráig várja  a látogatókat. 

Ami a szolgáltatásokat illeti, a
fenntartási költségek elôteremtése mi-
att azokért minimális díjakat kell fizet-
ni. Így a fénymásolás ára 10 Ft. A szá-
mítógép használata óránként 100.  De
lehet tanulni is a számítástechnikát,
melyhez szívesen ad tanácsokat. Az
Internetre még egy-két hetet várni kell,
de reméljük, ide is elér végre a világ-
nak eme csodája.

Jöjjön el és nézze meg Ön is. Meg-
látja nem bánja meg!



EZÜST ÉRDEMKERESZT A PARANCSNOKNAK
(BN.) Nagy elismerést tudhat magának a Tiszabeceli Polgárôr Egyesület. Azt hiszem közös eredményként köny-

velhetjük el azt a sikert, amelyet Sánta Mihály a Polgárôr Egyesület vezetôje, polgárôr parancsnok tudhat magáénak. 

2003. ÁPRILIS

Az Országos Polgárôr Szövetség
elnöksége a polgárôr mozgalomért
végzett áldozatkész önzetlen munkájá-
ért a polgárôr érdemkereszt ezüst foko-
zata kitüntetést adományozta március
22-én Sánta Mihály polgárôr parancs-
noknak. Az oklevelet dr. Túrós András
elnök adta át a Nyírbátorba kihelyezett

országos elnökségi ülésen.  A sok vi-
hart meglátott Polgárôr Egyesület
munkája országos és megyei szinten is
el van ismerve, sôt mondhatjuk, hogy a
települési önkormányzat és képviselô-
testülete is évek óta pozitívan nyilatko-
zik munkájukról. Reméljük, az elvég-
zett munka végre beláttatja a település

lakóival is az egyesület sikereit és a
megújult vezetés, most már rászolgál
arra, hogy ezek a sikerek helyi szinten
is kamatoztatva legyenek.

A kitüntetéshez gratulálunk és
munkájához mind a lap, mind az önkor-
mányzat nevében további sikereket és
kitartást kívánunk a parancsnok úrnak. 

A kitüntetés alkalmából rendezett
estebéden a kitüntetett Sánta Mihály,
Hajnal András polgármester és dr.
Kató Simon ibrányi ôrsparancsnok
szemléli a kitüntetést.

1998. áprilisában:

A képviselôtestület házatájáról: a
képviselôtestület egészségház, könyv-
tár, idôsek otthona és faluház építésére
nyújtott be céljellegû pályázatot. Ezek-
bôl a faluház kivételével minden meg
is valósult. Ebben az idôszakban volt
folyamatban a szennyvízberuházás, át-
adását az év ôszére tervezték.

* * *

Majálisra invitált a Napló áprilisi
száma.

Emlékeznek még?
Volt duatlon, tûzoltó-bemutató,

modellezô-bemutató, Tiszabercel leg-
erôsebb embere vetélkedô, focimecs-
csek, játékos vetélkedôk. 

Idén is lesz május 1. Idén is lesz
majális?

* * *

Hajnal András polgármester úr ar-
ról írt elemzô cikket, hogy a falu gaz-
dagodása áldozatvállalással jár. A
szennyvízberuházás munkálatai miatti
kellemetlenségeket említi, amelyek
kényszerû velejárói a fejlesztésnek.
Egy ideig el kell viselnünk a feltúrt
utak, árkok látványát, kerülgetni kell a
munkagépeket, bokáig járni a sárban,
de a fejlesztésnek ez az ára. 

* * *

Az Egészségünkért rovatban Dr.
Jedlicska Ilona háziorvos arról ír, hogy
megfigyelések alapján az ebéd után el-
fogyasztott 1-2 dl vörösbor csökkenti a
koleszterin szintet. 

A mediterrán népeknél végzett fel-
mérés azt igazolta, hogy a mértékkel
fogyasztott vörösbor nem árt az egész-
ségnek. 

Persze mindez attól függ, hogy
mekkora a „mérték". 

EGY KIS
KÖLTÉSZET

Nagy László:
Ki viszi át a szerelmet

Létem, ha végleg lemerült
ki imád tücsök-hegedût
Lángot ki lehel deres ágra?
Ki feszül föl a szivárványra?
Lágy hantú mezôvé a szikla-
csípôket ki öleli sírva?
Ki becéz falban megeredt 
hajakat, verôereket?
S dúlt hiteknek kicsoda állít 
káromkodásból katedrálist?
Létem ha végleg lemerült
ki rettenti a keselyût!
S ki viszi át fogában tartva
a Szerelmet a túlsó partra!
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AANNYYÁÁKK  NNAAPPJJÁÁRRAA
Május elsô vasárnapján az édesanyákat köszöntjük. Irántuk érzett hálánkat, szeretetünket nehéz szavakba önteni.

Nem volt ez másként a negyedikeseknél sem, amikor az édesanyjukról kérdeztem ôket. Csetlô-botló szavaik, mondata-
ik azért elárulják érzelmeiket.  Ezzel kívánunk minden anyukának és nagymamának sok örömet és boldogságot, anyák
napja alkalmából.

Czetô Gyöngyi: Az én édesanyám
csinos, szép, fiatal. Nagyon szeretem,
mert mindig olyan kedves. Sokat segít
nekem a tanulásban.

Lakatos Barna: Nagyon szeretem
édesanyámat, mert segítôkész, megér-
tô. Jól el lehet vele beszélgetni, megér-
ti a bajaimat. Mindent megad nekem
ami kell. 

Csatlós Evelin: Anyukám szép, fi-
atal. Mindent megtesz értünk, sokat
dolgozik. Szeretném, ha soha semmi
baj nem érné.

Bodó Katalin: Anyukámnak feke-
te haja van. Csinos, fiatalos. Szereti a
szép ruhákat, a bársonyt, a farmert. Ne-
kem ô a legszebb anyuka. 

Mindent megcsinál otthon, szereti
ha rend van.

Bakosi Viki: Az én anyukám fiatal,
divatos. Szíve mindenkit befogad.
Megértô, jószívû. Sokat dolgozik. Re-

mélem mindenki úgy szereti egyetlen
anyukáját, mint én az enyémet.

Galamb Kinga: Az én mamám
mindent megvesz nekünk, amit kérünk
tôle. Kedves, megértô, nagylelkû. 

Boda Anita: Édesanyám magas,
szép, szôke hajú. 

Sokat dolgozik értünk, ezért na-
gyon szeretem. 

Kató Dániel: Nekem anyukám a
legkedvesebb a világon. Jószívû, ked-
ves, szép. Olyan, mint egy rózsa. Gon-
doskodik rólunk, takarít utánunk. Sok
szeretettel: Dániel.

Hegyes Éva: Édesanyám nagyon
szeret engem és én is nagyon szeretem ôt.

Szép A. Dániel: Édesanyám hosz-
szú hajú, barna szemû, jószívû, megér-
tô. Mindent megvesz, ami szükséges,
semmiben sem szenvedünk hiányt.
Egész nap dolgozik. 

Balogh Tibi: Édesanyám erôs,
megértô, kedves. Amit kérek megveszi
nekem. 

Nagy Ádám: Anyukám együtt ta-
nul velem, gondoskodik rólam és a
testvéreimrôl. Kedves, segítôkész.

Szendrei Norbert: Anyukám fia-
tal, szép. Nagyon szeretem, mert min-
denben segít, amit nem tudok.

Vaszi Anita: Anyukám alacsony,
szôkés-barna. Segít a tanulásban. Ked-
ves, de néha szigorú velünk. Szeretem,
mert nagyon aranyos. 

Vass István: Anyukám csinos, fia-
tal. Minden munkát vállal értem. Ha
elmegy valahová, tudom, hogy akkor is
rám gondol.

Hegedûs Edina: Anyukám kedves,
aranyos, szorgalmas. Sokat dolgozik,
mindent megtesz értünk. Semmiben
nincs hiányunk. Ha valakinek ilyen
anyukája van, akkor becsülje meg.

KÖZLEKEDÉSI
TÁMOGATÁS

Közlekedési támogatás megálla-

pítása iránti kérelmet a súlyos moz-

gáskorlátozott személyek április 30-

ig nyújthatják be a polgármesteri

hivatalba. A fenti határidô elmulasz-

tása jogvesztô.

Közlekedési támogatás iránti igény

a fenti határidôt követôen is benyújt-

ható, amennyiben a súlyos mozgáskor-

látozottság ténye ebben az évben kö-

vetkezik be. Bôvebb felvilágosítást

Magyar Józsefné fôelôadótól kérhet-

nek személyesen, vagy a 721-029-es

telefonszámon.

BERCELI MAJÁLIS AZ ÖREG TISZA-TÓNÁL

Ha majális, akkor Öreg Tisza-tó. Ez a név már összeforrt a majálisokkal itt

Tiszabercelen. Kozma István és családja az idén is megnyitja tavát az idelátogatók-

nak. A horgászat szerelmesei most is horgászversenyen mérhetik össze tudásukat,

majd ezt követôen egy különleges halászlében lehet részük. 

Délután három órától a Nyugdíjas Egyesület, este hattól pedig a Polgárôr

Egyesület részesül egy-egy estebédben Kozma Istvánék jóvoltából. 

De ide várja a Tiszabercelért Egyesület és az önkormányzat azokat a családo-

kat, akik ezt a napot szép környezetben, jó hangulatban, pihenéssel kívánják eltöl-

teni. Lehetôség van fôzésre, lehetôség van horgászatra, sajnos a napijegy megvá-

sárlásától eltekinteni nem tudunk. 

A sportpályán délután kettô és négy órától labdarúgó mérkôzésekre kerül majd

sor, mert a Közép-Szabolcsi elsô osztályban rendkívüli fordulót rendeznek május

elsején, hiszen az osztály küzdelmei a rendkívüli idôjárási körülmények miatt egy

héttel késôbb kezdôdtek el.

Ez sajnos gátat szab annak, hogy a már megszokott nagy önkormányzati majá-

lis megrendezésre kerüljön, de reméljük a jóval csendesebb környezet is számos

családnak fog remek pihenést nyújtani. 
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Csak gyengén csordogálnak a hírek
iskolánk tájékáról - a dolgos hétközna-
pokat éljük.

Nagyrészt lezajlottak Az évfolyam
legjobbjai versenyek. A legjobbak ju-
talmazása gyermeknapon lesz.

Az irodalom hetét rendeztük meg
ebben a hónapban - kapcsolódva Jó-
zsef Attila születésnapjához, a költé-
szet napjához. Volt szavalóverseny,
szépolvasási verseny, filmvetítés, köl-
tészet napi versismereti vetélkedô és
könyvtárhasználati vetélkedô.

A Föld napja alkalmából környe-
zetszépítô napot tartunk. Csinosítjuk,
takarítjuk iskolánk környékét, virágo-
kat, cserjéket ültetünk. 

Még egy-két hónap és a 8. osztá-
lyosok kirepülnek a családi fészekbôl,
elindulnak megvalósítani reális (vagy
kevésbé reális) vágyaikat. „Szétszór a
sors" éneklik a ballagó dalban, és való-
ban, ki erre, ki arra megy, de céljuk kö-
zös: tanulni, helytállni, elôbbre jutni. 

A nyolcadikosok nyilatkoztak to-
vábbtanulási elképzeléseikrôl:

Petró Zsuzsa: felvettek a Mûvé-
szeti Szakközépiskolába kerámia szak-
ra, aminek nagyon örülök, keramikus
szeretnék lenni.

Balogh Orsolya: cukrász vagy sza-
kács leszek.

Magyar Eszter: Ibrányba szeret-
nék menni gimnáziumba és számítás-
technikával foglalkozni.

Zámbó Péter: szintén Ibrányba je-
lentkezett, és informatikus szeretne
lenni.

Spinda Ivett: a Kossuth Gimnázi-
umba megy, emelt szintû francia nyel-
vet fog tanulni. S hogy mi szeretne len-
ni? Azt majd négy év múlva dönti el. 

Gyurics Judit: rendôr vagy határôr
szeretne lenni.

Csatlós Mónika: szakács vagy
fodrász lesz.

Fodor Ágota: a Kossuth Gimnázi-
umban szeretne számítástechnikát ta-
nulni.

Oláh Gábor és Tatai István: a
Bánkiban szeretne elektrotechnikusi
végzettséget szerezni.

Kató Géza: „több vasat is tart a
tûzben, valamelyik majd bejön".

Újhelyi Pál: az ÉVISZ-be készül,
környezetvédô szeretne lenni.

A többiek nem osztották meg ve-
lünk terveiket.

Kedves fiúk, lányok! Kívánjuk,
hogy minden álmotok valósággá vál-
jon, szorgalommal, kitartással bizo-
nyára eléritek céljaitokat. 

* * *

Tanórákon sok okos dolgot hallunk
tôletek. Néha azonban „megindul az
agyatok", és mosolyra fakasztó sület-
lenségeket mondtok, írtok, amiket mi
összegyûjtünk és idônként közre
adunk.

Válogatás a legújabb „termésbôl"
Ti mondtátok:

Kölcsey Parainesisébôl: „Meleg
szeretettel függj a hon nyelvén" he-
lyett: Szeresd a szófajokat!

Élménybeszámoló: Az állatkertben
láttunk „bolondbikát" - bölömbika he-
lyett

A jobbágyoknak csak a fele dolgo-
zik, a többi a szerszámát piszkálja.

Magyar órán: 
Idézet a Mikes Kelemen címû bal-

ladából
"Magas Gáva várát,
hogy fölépítenék" 

Régebbi írásbelibôl:
Csipkerózsika rókázás (rokkázás

helyett) közben megszúrta az ujját.

Petôfi: Szülôföldemen c. verse he-
lyett „Szôlôföldemen"

Történelem órán hallottuk:
A gyarmatosítók maguk alá

kényszerítették a lakosságot.

A szövôszéket Fonó Jenny férje ta-
lálta fel.

ÓVODÁNKBAN TÖRTÉNT

Nagy csoport:
– Dani elém áll.
– Tessék engem megbüntetni!
– Miért – kérdeztem.
– Mert megvertem Vikit, pedig én

voltam a hibás.

Feladatlapot oldottunk meg kör-
nyezetismereti foglalkozáson. Színez-
zétek ki a balra nézô madarakat.

Dani a jobbra nézôket színezte ki.
– Óvónéni – hát én nem láttam ôket

a sötétben?! (fel volt kapcsolva a
villany.)

Feri meg van nyiratkozva. Megkér-
deztük – ki nyírta meg a hajad?

– Anyukám a fûnyíróval?!

Megkérdeztük ki mi szeretne lenni
a farsangon?

Bence így válaszolt:
– Én nem lépek fel a színpadra!

Gumiszamár ugrálás után másnap
Andor alig bírt felkelni.

– Anya nekem olyan izomlábam
van!

Március 15. közeledtével Petôfi
Sándorról beszélgettek a gyerekekkel.
Ki volt ô, ki tud róla valamit, esetleg
egy stb.? Éva jelentkezik – Igen én tu-
dok róla egy verset – s bátran mondja: 

(Petôfi Sándor gatyába táncol…)

Megkérdeztem ki mit ebédelt ott-
hon vasárnap.

Peti felkiált.
– Pörkölt volt!
– És mi volt hozzá?
– Hát hús!

KIS ÉS KÖZÉPSÔ CSOPORT:

A tízóraizás közben Berni nem
eszik.

– Miért nem kéred?
– Mert már reggeliztem csokis kraj-

szont!

Mézes formájú süteményt kaptunk
ebédre.

– Óvónéni, hol tetszettek venni ezt
a mézes pufedlit? – kérdezte Angéla.

Tarjányi Ferencné



E havi körkérdésemben arra voltam kíváncsi, vajon milyen a fogadtatása
a Teleháznak és a Berczel TV-nek? 

A válaszadóknak köszönöm megtisztelô fáradságukat, s a biztató sorokat.
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Farkas Istvánné, a nyugdíjas
egyesület vezetôségi tagja:

Tisztelt Szerkesztô Úr!
Örömmel vettem tudomást arról,

hogy Tiszabercelen április 1-jén meg-
nyitotta kapuit a Teleház.

Nekünk falusiaknak is lehetôségünk
nyílik arra, hogy a számítógépek, és
egyéb technikai eszközök használatával
olyan ismeretekre tegyünk szert, amirôl
eddig csak elképzeléseink voltak. 

Büszkén figyeltem a Berczel TV-n
bemutatott Kulturális és Turisztikai
Napok eseményeit. Remélem, hogy ez
a mûsor bôvülni fog, amint az önkor-
mányzat anyagi ereje engedi. Az sem
mellékes, hogy a Teleház megnyitásá-
val egy informatikus munkalehetôség-
hez jutott.

A Teleház megnyitásával Tiszaber-
cel ismét egy lépést tett elôre a fejlôdés
útján.

Szabó Szilvia, a nemrégiben ala-
kult tiszaberceli TÉSZ alkalmazottja.

Tisztelt Fôszerkesztô Úr!

Amikor a levelét kézhez kaptam,
nagyon megörültem a felkérésének.

Szeretnék ezért köszönetet mondani.
Véleményem szerint a Teleház és a
Berczel TV is óriási lehetôség közsé-
günk számára.

A XXI. században élünk, amikor a
munka területén elengedhetetlen a szá-
mítógép használata.

Van, aki csak szórakozás, hobbi
céljából kíván megismerkedni a szerte-
ágazó világával; de sokak számára a
munka fontos eszköze. 

Manapság, még mindig sokan ide-
genkednek a számítógéptôl, pedig a
programok könnyen kezelhetôek, meg-
könnyítik a használatot. 

Szerintem a Teleházat kicsik és na-
gyok egyaránt fogják látogatni, és így
egyre többen fognak megismerkedni
varázslatos világával.

A Berczel TV fordulópont Tisza-
bercel életében. 

Ezen a csatornán bárki megismer-
kedhet községünk nevezetességeivel,
kultúrájával, jeles eseményeivel.

Aki még nem látta Tiszabercel ne-
vezetességeit – itt más községek, váro-
sok lakóira gondolok – ezen a csator-
nán keresztül, megtekinthetik. Akik
már résztvevôi voltak valamelyik jeles

eseménynek, bizonyára örömmel fog-
ják viszont látni magukat a képernyôn.

A Berczel TV érdekes mûsoraival,
hosszú ideig élményt fog nyújtani a né-
zôk számára.

Dr. Kovács Sándorné:
A Berczeli napló Körkérdés címû

rovatának kérdésére az alábbiakat vá-
laszolnám.

Elégedettséggel és bizakodással fo-
gadtam a Teleház Internet hozzáférhe-
tôségi lehetôségét. 

Használatával, ha nem is mindany-
nyian, az elônyeivel sokan „élni" sze-
retnénk.

Bizakodásom oka, hogy közelebb
kerülünk az otthoni használathoz is. 

A Berczel TV mûsorát véletlensze-
rûen találtam meg. 

Jól összeállított, lényegretörô rek-
lámozási lehetôségként értékelem,
amely segíthet a turizmus további fej-
lôdéséhez. 

Mindkét lehetôség a közösség fej-
lôdésének záloga, az itt élôk elismeré-
sét kiáltva. 

Munkájukhoz töretlen lendületet
kívánok.

SZPONZOROK KERESTETNEK!
KÖZELEG A LOVASNAP IDEJE. 

JÚNIUS 8-ÁN A VÁSÁRTÉR AD OTTHONT A IV.

TISZABERCELI PÜNKÖSDI LOVASNAPNAK. 

A LOVASKLUB SZERETNÉ, HOGY HA TÖREKVÉSEIT

MINDAZOK, AKIK TEHETIK, AKÁR ANYAGILAG, AKÁR

FELAJÁNLOTT MUNKÁVAL TÁMOGATNÁK. 

IFJ. KOLOZSI LÁSZLÓ A TISZAMENTI LOVASKLUB ELNÖKE

KÉRI MINDAZOKAT, AKIK TÁMOGATNI SZERETNÉK A

RENDEZVÉNYT, HOGY MÁJUS 10-IG EZEN SZÁNDÉKUKAT

JELEZZÉK FELÉ ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY AZ

ELKÉSZÍTENDÔ MEGHÍVÓKON, PLAKÁTOKON A

TÁMOGATÓKAT MÁR BÜSZKÉN TÜNTETHESSE FEL A

LOVASKLUB. 

ÉRDEKLÔDNI: 

A 20/358-2998-AS TELEFONSZÁMON LEHET.
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OLVASÓI HYDE PARK

NEM BÁNTJA A 
SZEMÉT A SZEMÉT?

A címet nem én találtam ki - egy
reklámban láttam - de mondandómat
ez az idézet fejezi ki leginkább. Elcsé-
pelt frázis lenne most arra hivatkozni,
hogy bezzeg Nyugaton nem látunk el-
dobott papírt, ott nem viszi a határban
a szél az árokba öntött szemetet, hogy
ott tiszták az utcák, hogy ott van az íz-
léses szemetesláda minden utcasarkon,
s nem csak a városban.

Miért irigyeljük ôket? Ott is embe-
rek élnek! ôk teremtenek maguk körül
tiszta környezetet, ôk ültetik maguk-

nak a fákat, bokrokat, virágokat, ôk vi-
gyáznak rá, ôk figyelmeztetik ember-
társaikat, ha valaki véletlenül eldob
egy csikket.  Mindezeket azon apropó-
ból mondom el, hogy a minap megszó-
lítottam az egyik anyukát, aki a gyere-
kének adott Túró Rudi papírját egy ha-
nyag mozdulattal a földre dobta: Anyu-
ka, eldobott egy papírt! Mi köze hoz-
zá? - mordult rám, s a tekintetével ölni
tudott volna. 

Kedves Anyuka! Igenis, van hozzá
közöm, mert ez az én falum is, nem
csak a tiéd, és igenis emberi környezet-
ben szeretnék élni. És szeretném, ha a
kerítések elé ültetett virágot sem tépné
le senki, és a szeretteim sírjára ültetett
virágot is viszont látnám a legközeleb-

bi locsoláskor. És azt is szeretném, ha
te is felásnád otthon a kerted, s a gye-
rekeid nem azt látnák tôled, hogy sze-
metelsz, hanem azt, hogy virágot ül-
tetsz a magad és mások gyönyörûségé-
re és gyermekeidet is az igényességre
nevelnéd. És azt is szeretném, ha a hát-
só udvarokban is rend és tisztaság len-
ne, mert amilyen a környezetem, olyan
ember vagyok. 

Tudom, túl sokat szeretnék, a való-
ság ettôl sokkal sivárabb… Az abla-
komból egy sokak által látogatott épü-
letre látok, amelynek kertjébôl a papírt,
a dobozt, a nejlont, a szemetet vígan
hordja a böjti szél szerte-szét…

- nn -

AZ ÉRZÉKENY FOGAK VÉDELMÉBEN

A probléma: Az érzékeny fogak a lakosság több mint fele számára jelente-
nek mindennapi problémát és szenvedést. A fogak érzékenységének kialaku-
lása összefüggésben van:

– a szájhigiénia minôségével,
– a fogak tisztításának technikájá-

val,
– és az életkorral.
Helyesen ápolt, egészséges fogak

esetén az érzékeny fognyakat a fájdal-
mas külsô ingerektôl a fogíny megvé-
di. Nem megfelelô szájhigiénia esetén
a felgyülemlett plakkok azonban idô-
vel a fogíny visszahúzódásához vezet-
nek, ezáltal védtelenül hagyva a fájdal-
mat továbbító nyitott dentincsatornács-
kákat. A visszahúzódó fogíny tehát
közvetlen összeköttetést teremt a száj-
üreg és az érzékeny fogbél között. A
nyitott dentincsatornácskákon keresz-
tül behatoló külsô ingerek, hideg, me-
leg, édes, savanyú, kínzó fájdalmat vál-
tanak ki.

Az érzékeny fogak az erôs fájdal-
mon kívül más problémát is jelentenek.
A védtelenül maradt fognyakat alkotó
dentin puhább a fog többi részét alkotó
zománcnál, ezáltal a fogszuvasodás ve-
szélyének fokozottan ki van téve. 

A MEGOLDÁS:
Az érzékenység tehát a nyitott

dentincsatornácskák miatt alakul ki.  A
probléma teljes megoldását csak a kivál-
tó okok, megszüntetése jelentheti, va-
gyis ezeket a csatornákat be kell zárni.

Az elemex sensitive fogkrém és
szájvíz hatóanyaga, az aminfluorid ket-
tôs védôhatást biztosít az érzékeny fo-
gak számára.

1. Tartós kalciumfluorid réteget ké-
pez a fogak teljes felszínén, ezáltal be-
zárja az érzékenységet okozó nyitott
dentincsatornácskákat.

2. Maximális védelmet biztosít a
fogszuvasodás ellen az érzékeny fog-
nyak számára.

Az elemex sensitive fogkrém min-
den tulajdonsága az érzékeny fogak
speciális igényeinek megfelelôen ke-
rült kialakításra:

– magasabb fluoridtartalma bizton-
ságos védelmet nyújt a fognyaki szuva-
sodás ellen.

– csekély dörzsölôhatása kímélete-
sen tisztítja az érzékeny fogakat a sza-
badon álló fognyak károsítása nélkül.

Az elemex sensitive szájvíz az
aminfluorid és káliumfluorid ható-
anyagokon kívül egy újonnan szaba-
dalmaztatott védôhatású polimer
(Hydro-gél) is tartalmaz, amely kettôs
filmréteget képez a fogak felszínén, ez-
által tovább fokozva az érzékeny fogak
védelmét, a fájdalmat kiváltó ingerek

behatolása és a fognyaki szuvasodás
ellen.

Klinikai vizsgálatok:
Az elemex sensitive fogkrém és

szájvíz érzékenységet csökkentô hatá-
sát klinikai vizsgálatok is igazolják. A
vizsgálatokk eredményeképpen az
elemex sensitive fogkrém a meleg, ill.
hideg levegôre érzékeny fogak számát
már 6 héten belül 53-60%-kal csök-
kentette. Az egyéb hatóanyagot tartal-
mazó fogkrémekkel összehasonlítva az
elemex sensitive fogkrémre jelelmzô
az érzékenység gyorsan bekövetkezô,
tartós és jelentôs mértékû csökkenése.

Különösen érzékeny fogak esetén a
védôhatás maximalizálása érdekében
javasolt az elemex sensitive fogkrém és
szájvíz együttes alkalmazása.

EEGGÉÉSSZZSSÉÉGGÜÜNNKKÉÉRRTT

EBOLTÁS
Az ebek kötelezô veszettség elle-

ni védôoltására és féregtelenítésükre,
Tiszabercelen, a Polgármesteri Hiva-
tal udvarán, 2003. május 6-án, a pót-
oltásra 13-án kerül sor. A felvezetett
ebek oltásáért 1.000, míg a háznál
történô oltásért 1.500 Ft-ot kell fizet-
ni.



2003. ÁPRILIS

EGYÉVES A FOGÁSZATI SZAKRENDELÉS
Egyéves a Tiszaberceli fogászat. En-

nek apropóján beszélgettem, Dr. Gyôrffy
Ákos szakorvossal, a rendelô szépen be-
rendezett elôterében. 

- Elsô kérdésem, hogy milyen tapaszta-
lataitok vannak az egy év távlatában a
tiszaberceli fogászatról?

- Szûk egy évrôl tudok beszélni, ugyan-
is májusban kezdtük el a rendelést és még
március 31.-ig összesítettünk. A betegfor-
galommal összességében elégedettek va-
gyunk, ami konkrétan azt jelenti, hogy az
utóbbi szûk egy évben 2100 fô látogatott el
fogászatunkra.

- Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az
egész település, mert Tiszabercel lakossága
2100 fô körüli.

- A dolog azért nem ilyen egyszerû, hi-
szen sok gyerek is beletartozik, akik konk-
rétan nem itt laknak, csak körzetileg hoz-
zánk tartoznak. Ilyen a szakiskola, és ne fe-
ledjük, hogy Paszabról jönnek, hiszen a
körzetünk így teljes, s az Egészségbiztosí-
tási pénztárral is így vagyunk szerzôdve.
Sajnos ezzel kapcsolatosan félreértések is
vannak. Tudni kell, hogy Paszab is hozzánk
tartozik, tehát szeretettel várjuk a paszabi
pácienseket is a rendelônkben. 

- Milyen területeken kerülhet sor fogá-
szati beavatkozásra rendelônkben?

- A legtöbb beavatkozás foghúzás volt,
szám szerint ez 570 darab. Ezen túl amal-
gám tömésekbôl 450, esztétikus tömésbôl
260, míg kivehetô fogsorból 65 darabot ké-
szítettünk. 

Ezt lényegesnek tartottam elmondani,
mert ezek a számok arról tanúskodnak,
hogy nincs értelme a hosszú utazgatásnak,
amikor helyben ugyanolyan feltételekkel
végezzük kezeléseinket, mint bármely
szakrendelô. Minden betegnek tudni kell
hogy a fogmegtartó kezelések ingyenesek. 

-Mik tartoznak ebbe a körbe? 
- Ide tartoznak a gyökérkezelés, a tömés,

de a foghúzás is, ami bár nem fogmegtartó
kezelés de szintén ingyenes, 

- Ha már erre a területre tévedtünk, bi-
zonyára érdekli az olvasókat, hogy ezeken
túl vannak e még kedvezmények?

- A nyugdíjasoknak 50%-os kedvezmé-
nyük van, nem kell fogorvosi díjat fizetni-
ük, míg a közgyógy  ellátottaknak ingyenes
a kivehetô fogpótlás. 

- Az elhangzottak alapján az derül ki,
hogy ez egy szerzôdött rendelô a társada-
lombiztosítással, de bizonyára nem a társa-
dalombiztosítás tartja fönt, hanem van üze-
meltetôje is a rendelônek?

- Így van. Tehát rendelônk a TB-vel
szerzôdött rendelô, ami azt jelenti, hogy
nem magánrendelô, az üzemeltetô pedig
egy betéti társaság konkrétan a Dentép Bt.
ibrányi székellyel, Dr. Krámer Julianna

fogszakorvos vezetésével. ô egyébként
szerdánként rendel tehát azok a betegek,
akik régebbrôl ismerik a doktornôt, és felé
vannak bizalommal, azok szerdánként láto-
gathatják meg. 

- Evezzünk a szakmáról a hétköznap-
okra. Egy év távlatából milyenek a szemé-
lyes tapasztalataid Tiszabercelrôl? 

- Személyes tapasztalatom nagyon jó.
Szeretem a tiszaberceli embereket. Elfo-
gadtak és ez fontos számomra. Bizalmunk
úgy érzem kölcsönös.

- Milyenek a berceliek fogápolási szo-
kásaik?

- Jó tapasztalataink vannak, ami fogá-
szatilag lényeges, talán annyi, hogy a
szájhigiénével vannak problémák, de egy
év alatt ebbe is nagy fejlôdéseket tapasztal-
tunk. A gyerekek fogait azért elkezdtük be-
tömögetni, ami nagyon látványos, szûrése-
ken jön ki igazából, hogy akik már voltak
rendelésen és elkezdtük a kezelésüket lé-
nyegesen jobb állapotban, vannak.

- A szülôk, hogyan viszonyulnak eh-
hez? Ha az iskola és az óvoda hozta szûrés-
re a gyerekeket, és ha tanácsot kaptak a
gyerekek, és azt elmondták hogy vissza
kellene jönni, kezelni kellene, a szülôk
mennyire fogékonyak erre?

- Igen ez az egyik probléma, hogy a
szülôk fogékonyak lennének, hogyha a
gyerekektôl megkapnák azt az információt,
hogy vissza kell jönniük, csak ezt általában
nem kapják meg. Itt már különbözô lehetô-
ségek felmerültek, hogy hogyan lehetne a
szülôket értesíteni. A megoldás az lehetne,
ha ellenôrzôt hoznának magukkal, akkor be
tudnánk írni az ellenôrzôbe, hogy xy gye-
rek fogai kezelésre szorulnak. Mi szûrôla-
pokat tudunk kiadni, de a szûrôlapokat a
gyerekek eldobják, ez hosszútávon nem
egy jó megoldás. Mi minden szûrés után ki-
adunk egy listát, amin van egy névsor, és
rajta van, hogy melyik gyereknek szüksé-
ges fogászati kezelés illetve fogszabályzó
kezelés kinek szükséges. Jó lenne ha a pe-
dagógusok pl. szülôi értekezleten ezt el-
mondanák. 

- Ez a fogorvosi körzet annak idején
nem csak Tiszabercelre, hanem Paszabra és
a mezôgazdasági szakmunkásképzô iskolá-
ra is alapozott, amikor megfelelô nagyságú
körzetet kellett kialakítanunk. Paszabról
milyen a látogatottsága az intézménynek?

- Viszonylag jó, lényegesen nem külön-
bözik a tiszaberceli és a paszabi betegszám
arányaiban tekintve, mind gyerekek, mind
felnôttek, tekintetében, kivétel, talán a
nyugdíjasok. 

A nyugdíjasok inkább Tiszabercelrôl
vannak, és kevesebben vannak Paszabról,
gondolom ez a távolság miatt, van. 

- Ha esetleg ezt a távolságot át akarják

hidalni, akkor megadhatnánk a telefonszá-
mát is a rendelônek.

- Nagyon jó ötletnek tartom, 721-338-
as telefonszámon elérhetôek vagyunk idô-
pontot, tudunk egyeztetni a kedves pácien-
sekkel. 

- A rendelés során vannak e hullámok,
tehát idôhöz, évszakhoz lehet e kötni, hogy
mikor jönnek jobban, és mikor keveseb-
ben?

- Jellemzô, több hullám is van az egyik
amikor beköszönt a tél és a mezôgazdasági
munkáknak már vége, akkor nagyobb
számmal látogatnak meg bennünket a bete-
gek. Ezután jön egy hullámvölgy a tavasz,
amikor megkezdôdnek a kisebb nagyobb
mezôgazdasági és házkörüli munkák. Ek-
kor drasztikusan csökken a betegszámunk
ez egyébként ebben az idényben nem volt
jellemzô, tehát most tavasszal is elég nagy
számban jelentek meg betegek, és akkor
nyárig körülbelül folyamatosan lassan el-
kezd növekedni a betegszám, azután ami-
kor a nyári szabadságok ideje jön július,
augusztus szintén van egy kis visszaesés,
azután amikor az iskola elkezdôdik szep-
tembertôl jön egy újabb invázió. 

- Említetted a szabadságot, várható -e
az, nyári szabadság, van e tervben az, hogy
huzamosabb ideig be lesz zárva a fogorvo-
si rendelô?

- Semmiképpen nem kell ilyentôl félni,
maximum kéthetes szabadságot tervezünk.
Hogy ez pontosan mikorra fog esni azt még
nem tudom, június körülre tervezem, de a
sürgôsségi betegellátás ekkor is meg lesz
oldva, Ibrányban.

- Köszönöm, hogy rendelkezésemre
álltál, remélem minden születésnapkor
ilyen eredményekrôl számolhatsz majd be.

- Én köszönöm a lehetôséget azzal,
hogy forduljon mindenki hozzánk bizalom-
mal.

Rendelés közben dr. Gyôrffy Ákos fog-
szakorvos
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HHúússvvéétt
Mire lapunk megjelenik, már talán túl vagyunk a húsvét ünnepén. Az elmúlt években sokszor írtuk már le erede-

tét, foglalkoztunk jelentôségével. Most kissé szerényebben emlékszünk fogadja tôlünk szeretettel a kedves olvasó Kosz-
tolányi versét, mellyel kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk.

Kosztolányi Dezsô:
Fasti 

Már kék selyembe pompázik az 
égbolt,
tócsákba fürdenek alant a fák, 
a földön itt-ott van csak még fehér 
folt,
a légen édes szellô szárnyal át.

Pöttön fiúcskák nagyhasú üvegbe
viszik a zavaros szagos vizet,
a lány piros tojást tesz el merengve,
a botokat emberraj tölti meg.

S míg zúg a kedv s a víg kacaj kitör,
megrészegül az illaton a föld,
s tavasz-ruhát kéjes mámorban ölt-

kelet felôl egy sírnak mélyibôl,
elrúgva a követ, fényes sebekkel
száll, száll magasba, föl az isten-
ember.

Húsvét. Lassan feledésbe menô ré-
gi, szép népszokás a locsolkodás. Kár,
hogy a régi locsoló versek helyett,
olyan ostoba, sokszor nyomdafestéket
nem tûrô, kínrímeket hallunk locsoló-
vers gyanánt, mint például „Egy tök,
két tök, öntök" pedig csak le kellene
ülni apával, nagyapával, s a húsvéti ké-
szülôdés közben játszva meg lehetne
tanulni olyan szép locsoló verseket,
mint például ezek, amelyeket a Locso-
lóversek címû gyûjteménybôl írtunk
ki, talán kedvet kaptok a megtanulá-
sukhoz.

Rózsafának szirmából 
szagos vizet hoztam.
Az lesz ma a legszebb kislány,
akit meglocsoltam.
Drága kislány, gyöngyvirágom,
ma van Húsvét napja,
Meglocsollak, mosolyogjál,
mint egy piros rózsa.

Locsolkodni jöttem illatos vízzel,
Örömhírt mondani boldog,
tiszta szívvel.
Az Úr újra él, gyôz a sír felett,
Krisztus feltámadott,
Boldog ünnepet!

EGY KIS LOCSOLKODÁSI 

ILLEMTAN
(KEZDÔ LOCSOLÓKNAK)

- nem illik kora hajnalban felverni a 
háziakat locsolkodás ürügyén
- nem illik a kapott ajándékot becs-
mérelni
- nem illik a kapott hímes tojást 
már a kapuban a kerítéshez csapni
- nem illik pénzt kunyerálni
- nem illik csúnya szavakkal teli-
tûzdelt locsolóverset mondani
- nem illik az ajtót, kaput becsukni
a locsolkodók elôtt.

TAVASZI 
NAGYTAKARÍTÁS

ÁPRILIS 26., SZOMBAT

A Magyar Tájékozódási Futószö-
vetség és a Magyar Turista Egyesület
felhívással fordul mindazokhoz, akik
felelôsséget éreznek természeti kör-
nyezetünk és népegészségügyünk álla-
potáért és minôségéért. 

Április 26-án, szombaton tavaszi
nagytakarítást szervez.

Önkormányzatunk és a Tiszaber-
celért Egyesület, valamint reményeink
szerint valamennyi civilszervezet Ti-
szabercelen csatlakozik ehhez a prog-
ramhoz. 

Célunk, hogy a számtalan népszerû
rendezvénynek helyt adó Tisza-part
méltó körülmények között fogadja az
idelátogatókat, célunk továbbá, hogy
az ide látogatók keresztül haladva a te-
lepülésen egy rendezett faluképet talál-
janak. 

Kérünk ezért, és hívunk minden
családot, felnôttet, gyereket, kereked-
jünk fel április 26-án, találkozzunk az

általános iskola udvarán és ott meg-
hallgatva a polgármester, a civil szer-
vezetek vezetôi, az iskolaigazgató inst-
rukcióit, lássunk neki és takarítsuk ki a
falut. 

Hozzanak magukkal egy kis sze-
métgyûjtô zsákot és fogják föl ezt a rö-
vid sétát egy kirándulásnak és szedjék
fel az útjukba esô szemetet azzal a hit-
tel, hogy ez feltétele annak, hogy a jö-
vôben minél kevesebben szemeteljük

be falunkat, és ezzel Földünket. Jár-
junk elôl azokkal szemben, akik ma
még kilépve az üzletekbôl eldobálják a
csokis papírt, a és ilyen módon szaba-
dulnak meg egyéb nem kívánt szemet-
jeiktôl. 

Ehhez a felhíváshoz csatlakozik
most a Berczeli Napló és kér minden-
kit, hogy találkozzunk április 26-án
szombaton reggel nyolc órakor az Ál-
talános Iskola udvarán. 

Tisza-part 2003. Ne engedjük hogy így legyen!
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„NYAKUNKON” A KUKORICABOGÁR
A címben található megfogalmazás lehet akár humoros is, de a valós hely-

zet ennél komolyabb, hiszen községünk területén is jelen van már az újabb
kártevô a kukoricabogár.

Európában, 1992-ben jelent meg Belgrád mellett.
Magyarországon az elsô példányt 1995-ben találták meg

Csongrád megyében. A kártevô délrôl terjed észak felé és
2001-ben elérte megyénket is, 2002-ben pedig általánossá
vált. Jelentôs kártételrôl még nem beszélhetünk, de rövide-
sen be fog ez is következni, ha nem vigyázunk.

Úgy a lárva, mint a kifejlett bogár károsít. A 6-7,5 mm
hosszú sötét sárgászöld bogár tojásait a talajba helyezi el,
melybôl a kikelô lárvák a gyökereket kezdik rágni. A lárvák
1,5-1,3 cm hosszúak, testük krémfehér, fejük sötétbarna. A
lárva a talaj 15-25 cm mélységben bebábozódik, melyekbôl
elôjönnek a bogarak júniusban, és kezdôdik minden, elölrôl.
Jelentôsebb kárt a lárvák okozzák azáltal, hogy elrágják a
kukorica gyökereit. A növény súlyosabb esetben kidôl és el-
pusztul. Van úgy, hogy valamely gyökér életben marad. 

Ez esetben a már megdôlt kukorica szára kezd kiegyene-
sedni és jellegzetes „S" alakot vesz fel, melyet „lúdnyak tü-
netnek" is neveznek. A bogarak fent károsítanak azzal, hogy
a virágport, bibeszálat és a leveleket rágcsálják. Levélen a
gabonaféléknél jól ismert vetésfehérítô bogarak kártételéhez
hasonlít a kukoricabogár rágcsálása.

A kártevô elleni jelenleg ismert legeredményesebb véde-
kezési mód a vetésforgó bevezetése, annak betartása, vagyis
ne termeljük ezután a kukoricát monokultúrába, magyarul a
következô évben ne vessünk kukoricát ugyanazon helyre. A
kukoricabogár ugyanis csak a kukoricán tud szaporodni, te-

hát a lerakott tojásokból kikelt lárvák, kukoricanövény híján
elpusztulnak. 

Fontos még, hogy az árvakelésû kukorica növényeket ne
hagyjuk meg a kukoricát követô kultúrában. 

Vegyszeres védekezés a jelen helyzetben még nem elég
hatékony. A bogarak ellen minden esetre próbálkoztak a kö-
vetkezô rovarölô szerekkel: Danadim 40 EC, Karate 2,5 WG,
Parashoot CS, Thionex 35EC.

Lárvák ellen pedig a más talajban károsítóknál alkalma-
zandó talajfertôtlenítô szereket lehet alkalmazni. Ezek:
Chinufur 40 FW, Counter 5 G, Force 10 CS, Marshal 25 EC.

A kártevô elôrejelzése megoldott szex feromon csapdák-
kal, melyeket a kukoricacsô magasságában kell elhelyezni.
Ez a csapda a hím bogarakat fogja be. 

Bevált a sárga lapos ragacsos csapda is, mely mind a hí-
met, mind a nôstényt megfogja. 

Összegezve a leírtakat: már ebben az évben is figyeljük a
kukoricáinkat. Már ez évben kezdjük el a vetésváltást, ezzel
betervezve a következô év, vagy évek alkalmazott vetésfor-
góját is, mert ismétlem ez a legjobb védekezés ellene és
pénzbe sem kerül.

A fertôzés gyanúját jelenteni kell a növényvédelmi ható-
ságnak, melyet jogszabály ír elô.

Eperjesy Ferenc
Növényvédelmi szakmérnök

Pherocon AM típusú ragadós sárgalap csapda

SZÖVETKEZET ALAKULT
2003. március 8-án Tiszabercelen megalakítottuk a

,,Bercel” Értékesítô Szövetkezetet, mely a tiszaberceli és a
környékbeli gazdák zöldség-gyümölcs termelését szeretné a
jövôben összefogni és az EU-s elvárásoknak megfelelôen se-
gíteni a gazdákat a termelésben.

A szövetkezetet két gazdasági társaság és 55 magánsze-
mély alakította. A tagság nyitott, tehát aki elfogadja a szövet-
kezet alapszabályát és befizeti a kötelezô részjegyet, az kér-
heti felvételét az igazgatóságnál. A megalakulás óta 7 ma-
gánszemély és egy gazdasági társaság jelezte a felvételi
szándékát, melyet az igazgatóság az elsô ülésén elfogadott.

A szövetkezet alakítását hosszas elôkészület elôzte meg,
mostani ismereteink szerint EU-s tagságunk után a zöldség-
gyümölcs ágazat csak ilyen szövetkezeteken keresztül juthat
támogatáshoz és értékesítési lehetôséghez.

A szövetkezet után a környezô településekrôl is nagy
érdeklôdés mutatkozik, s az igazgatóság úgy döntött, hogy a
belépési feltételeket június 30-ig változatlanul hagyja, tehát
a részjegyet az alakuláskor megállapított több részletben is
lehet teljesíteni. Munkánkról, terveinkrôl az újságban a to-
vábbiakban rendszeresen tájékoztatást adunk, hiszen a köz-
ség mezôgazdasági jellegû, és ez nagyban befolyásolja az itt
élôk helyzetét.

Görömbei Vilmos igazgatóság elnöke
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MEZÔGAZDASÁGI NAPOK 
ÁPRILIS 25–26-ÁN TISZABERCELEN

(BN.) A Mezôgazdasági Kiállítás és Vásár évek hagyománya már
Tiszabercelen. Múltkori számunkban a részletes programot is közöltük, most
sem szeretnénk azonban szó nélkül elmenni a rendezvény mellett, kérünk
mindenkit, hogy aktívan vegyen részt a rendezvényen. Jöjjenek el, tájékozód-
janak a legújabb technikákról, technológiákról. 

A péntek délutáni elôadásokon szá-
mos szakember osztja meg legújabb is-
mereteit önökkel, szombat délelôtt pe-
dig a virágkötészet szerelmesei tanul-
hatnak, láthatnak csodát a csodálato-
sabbnál csodálatosabb virágkötészeti
remekmûvekbôl. A két nap folyamán a

kiállított tárgyak folyamatosan tekint-
hetôk meg az iskola udvarán, valamint
a tornateremben, amely kiállítócsar-
nokká avanzsál át ez idô alatt. 

Számos kiállító terméke a helyszí-
nen kedvezménnyel vásárolható majd
meg. 

MEGKEZDÔDÖTT 
A FÖLDUTAK 

KARBANTARTÁSA
(BN.) Évek óta megoldatlan

probléma a földutak karbantartása.
Sokan földtulajdonosként sem akar-
ják tudomásul venni, vége van már
annak a világnak, hogy majd „vala-
ki" megcsinálja. A tulajdonból
ugyanis nem csak hasznok, de bi-
zony kötelezettségek is származnak.
Az idén elôször a falugyûlésen vetô-
dött fel a kérdés, mi lesz a sorsa an-
nak a pénznek, amelyet az Önkor-
mányzat a tiszaberceli mezôgazdasá-
gi földutak rendbetételére nyert el. 

Természetesen az ide érkezett közel
2 millió forintot nem engedjük elvesz-
ni, ugyanakkor mindezidáig azon va-
júdtunk, hogyan kerekítsük ki az ehhez
szükséges még 60% sajáterôt. 

Mára, kompromisszumra jutottunk.
A gazdák saját - itt elsôsorban gépi -
erejüket bevetve végzik el a rájuk esô
munkát és ezt követôen, pedig
autogléder segítségével bakhátas uta-
kat alakítunk ki a mezôgazdasági terü-
letek megközelítésére szolgáló földuta-
kon. A legnagyobb erôket a Túlatiszai
földterületek megközelítését segítô
utakra összpontosítjuk, hiszen ahogy
arról képeink is tanúskodnak, szinte
járhatatlan volt ez a terület. 

Köszönjük minden olyan gazdának
a támogatását, aki vette a fáradalmat és
nem kímélve gépeit és idejét a tavaszi
munkák garmada közepette is szakított
idôt arra, hogy hozzájáruljon a mezô-
gazdasági földutak rendbetételéhez. 

Természetesen tudjuk, ez az ô érde-
kük is. 

Sajnos szomorú színfoltja ennek a
munkának, hogy most is voltak olyan
gazdák, akik nem érezték magukénak
ezt a közös munkát, de természetesen
rövid idô múlva már láttuk azt ahogyan
ôk is örömmel vették igénybe a javított
utak nyújtotta minôségi változást. 

A munkák tovább folynak, összesen
6 út elvégzésére elegendô ez az összeg,
pályázatunkban ennyit jelöltünk meg.
Reméljük, máskor is lesz ilyen lehetô-

ségünk és éberen figyelve a pályázati
lehetôségeket, valamennyi utat sikerül
idôvel megfelelô minôségûnek változ-
tatni. 

Ehhez természetesen az is kell, ha
már a Túlatiszánál tartunk, hogy esô
után ne kelljen feltétlenül átmenni ne-
hézgépekkel, akkor megnézni a terüle-
tet, legyünk tekintettel arra, hogy ha 1-
1,5 napot várunk egy kiadósabb esô
után, arra, hogy meglátogassuk a föld-
területet ezzel bizony, megkímélhetjük
az utak minôségét is. 

Sokszor járhatatlan földútjainkat nem csak rendbe kell hozni, de meg is kell
ôrizni állapotukat.

ELADÓ
Tiszabercel Fô u. 104. sz. alatt

1495 m2 telek eladó (gyümölcsös).
Érdeklôdni uo.: Farkas Istvánnénál.

Tiszabercel Vásártér u. 71. sz.
alatti lakás eladó vagy albérletbe ki-
adó. Érdeklôdni lehet: 20/235-83-64 

Gáván, József Attila u. 61. sz.
alatt lévô 3 szobás parasztház mellék-
épületekkel eladó,. Víz, gáz, telefon
van a lakásban. Területe 950 n öl
(gyümölcsös, szôlô). Érdeklôdni:
42/206-832 telefonszámon.
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Az önkormányzati képviselôtes-
tület március 24-én tartotta soron
következô ülését, ahol összesen 18
napirendet tárgyaltak a képviselôk.

Elsô napirendként a polgármester
beszámolóját hallgatták meg a két ülés
között végzett munkájáról, valamint a
testület korábbi határozatainak végre-
hajtásáról. Ekkor elhangzott, hogy vár-
hatóan 2004-ben megépülhet a Gáva-
vencsellôi Tüzéppel szembeni árterüle-
ten egy víztározó, ahol nagymennyisé-
gû belvizet lehetne elhelyezni. Ez
Gáván a pusztafalu résznél lenne talál-
ható és ekkor épülhetne meg a Lónyay-
csatorna zsilipje, amely a Vásárhelyi-
terv keretében készülne el, és a több
évtizedes problémát oldana meg. 

Második napirendként a képviselô-
testület a 2002. évi költségvetés végre-
hajtásáról szóló beszámolót hallgatta
meg. Ebben a beszámolóban elhang-
zott, hogy az önkormányzat hitel felvé-
tele nélkül tudta megoldani az elmúlt
évi gazdálkodását, A képviselôtestület
a végrehajtásról szóló beszámolót egy-
hangúlag fogadta el a Pénzügyi Bizott-
ság támogatásával. A polgármester az
elôterjesztés során kifejezte, hogy re-
méli, az elkövetkezô gazdálkodási év-
ben is sikerül hitel felvétele nélkül
folytatni tevékenységünket. 

Ezt követôen a képviselôtestület
formába öntötte azt a gazdasági prog-
ramot, amelyet 2003 és 2006 között kí-
ván megvalósítani. Ezt a programot a
képviselôtestület már a 2002. novem-
ber 4-i alakuló ülésén meghallgatta,
ugyanakkor törvényi kötelezettség,
hogy megfelelô formát kapjon. Negye-
dik napirendként a Gyermekek védel-
mérôl szóló rendelet módosítására ke-
rült sor, mivel ennek összege megvál-
tozott, némileg megemelkedett. Ezen
kívül törvényi módosítás, hogy már
nem 6, hanem csak 3 havi jövedelem-
változást kell vizsgálni az elbíráláskor
a bizottságnak, illetve kibôvült a jogo-
sultak köre.

Elkészült az önkormányzat ingat-
lanvagyon-katasztere, melynek felül-
vizsgálatára a képviselôtestület könyv-
vizsgáló alkalmazása mellett döntött.
A könyvvizsgáló egyébként nemcsak

az ingatlanvagyon-katasztert, hanem
az önkormányzat egyéb gazdálkodását
is meg fogja vizsgálni a testület dönté-
se szerint.

Ezt követôen tájékoztató hangzott
el az Európai Unióhoz történô csatla-
kozással kapcsolatos népszavazásról,
ahol Papp János jegyzô arról tájékoz-
tatta a testületet, hogy minden gördülé-
kenyen zajlik, ahhoz, hogy a népszava-
zás megtörténjen Tiszabercelen. 

Ezt követôen már tudjuk, hogy a
népszavazás lezajlott rendben
Tiszabercelen, az eredményrôl, a rész-
vételi arányról az „Így szavaztunk" c.
rovatunkban olvashat bôvebben a Tisz-
telt Olvasó.

Hetedik napirendként egy nagy lé-
legzetû napirendre került sor, a „Mezei
ôrszolgálat létrehozása" címmel. A fa-
lugyûlésen vetôdött fel az, hogy konk-
rétan milyen elvárások vannak a mezei
ôrszolgálattal kapcsolatosan Tiszaber-
celen. Több éve foglalkozik ezzel már a
testület, illetve a mezôgazdasági bizott-
ság. A képviselôtestület úgy döntött,
hogy elôször a település lakóinak a
földhasználóknak és földtulajdonosok-
nak a véleményét kéri ki, és ezt követô-
en foglal állást a mezei ôrszolgálatról
szóló rendelet megalkotásának tárgyá-
ban. Azóta a lakosok kézbe vehették a
bevallásukat, illetve szándéknyilatko-
zatukat, amelyeket április 18-ig kellett
visszajuttatni a Polgármesteri Hivatal-
ba. Itt összesítésre kerülnek az adatok,
és ezt ismeri meg a testület, melynek
alapján hozza meg majd döntését.

A képviselôtestület támogatta a
Berczeli Napló fôszerkesztôjének,
Papp Jánosnak a MUOSZ tagságát, ezt
követôen pedig úgy foglalt állást, hogy
a megyei kitüntetô díjak adományozá-
sára nem javasol tiszaberceli illetékes-
ségû személyt, majd döntött arról,
hogy a Tiszabercelért Egyesületet tá-
mogatja az Utazás 2003. Kiállítás költ-
ségeiben. A volt homokbányánál talál-
ható önkormányzati tulajdonú szántó-
földet a Földhivatal termelésbôl kivon-
ta és itt lehetôség nyílik arra, hogy ho-
mokbánya kerüljön megnyitásra. 

A homokbánya csak a Bányakapi-
tányság engedélyével mûködhet, ezért

ezúton is felhívjuk a lakosság figyel-
mét, hogy nem lehetséges a homokbá-
nyából még engedéllyel sem homokot
bányászni, homokot elvinni, hanem ez
a terület kizárólag árvízvédelmi véde-
kezés idején használható homokbányai
tevékenységre.

Támogatta a képviselôtestület a
gyermek-szakorvos Tiszabercelen tör-
ténô rendelését, majd ezt követôen a
Tiszaberceli Mezôgazdasági Napok
költségeibôl 60.000 Ft-ot vállalt át az
önkormányzat. 

Az Önkormányzat önkormányzati
majálist nem szervez. 

A képviselôtestület az önkormány-
zati majálist a sportpálya foglaltsága
miatt nem rendezi meg, hiszen már
délután 1 órától szüksége van a Sport-
egyesületnek a pályára, így a majális
rendezvényeit derékba törné a labdarú-
gó forduló.  

A testület benyújtandó pályázat-
ként hallgatott meg tájékoztatót 17. na-
pirendként. Eszerint pályázatot nyújt
be „Kompok, révek állami támogatásá-
ra", „Tájékozódást elôsegítô táblarend-
szer kialakításra", a „Települések össz-
képének fejlesztésére, és a zöldfelüle-
tek növelésére", „Játszótér kialakításá-
ra", valamint szabadidôs sportesemé-
nyek támogatására. Ezen túl a képvise-
lôtestület családi napra nyújt be pályá-
zatot, illetve közösségi ház kialakításá-
ra a volt téglagyár épületébôl. A pályá-
zatok elkészítésre kerülnek és azokat
benyújtjuk, természetesen eredmé-
nyességük a bírálóktól függ. Igyek-
szünk a pályázati célokat megfelelôen
indokolni, és jogosságukat alátámasz-
tani. 

Reméljük az elmúlt évekhez hason-
ló sikerekkel járunk, és továbbfejlôdik
községünk ezeken a területen. 

Tizennyolcadik napirendként pedig
a Teleház mûködésérôl hallgatott meg
tájékoztatót a képviselôtestület. Április
elsejétôl mûködik községünkben a
Teleház, nagy népszerûségnek örvend,
egyenlôre különösen a gyerekek köré-
ben, de természetesen idevárjuk mind-
azokat, akiknek bármilyen szüksége
támad a számítástechnika, vagy egy-
szerûen akár csak egy levélírás iránt is.
Bôvebbet a Teleházról a Baráti oldala-
kon olvashatnak.

A képviselôtestület következô ülé-
sét várhatóan április 28-án tartja, az
ülés helye, a Polgármesteri Hivatal. 



Kiadja: Tiszabercel Község Önkormányzata. Felelôs szerkesztô: Papp János jegyzô.
Rovatvezetôk: Berencsi Csaba (Községünk szülötte), Zsíros Antalné (Nyugdíjasélet), Papp Já-

nos (A Képviselôtestület házatájáról, Színes oldal, Körkérdés) Hajnal András (Sport), Eperjesy Ferenc (Mezôgazdasági Hírek),
Tarjányiné Dr. Jedlicska Ilona (Egészségünkért), Száraz Lászlóné (A mi naplónk, Ezt írta az újság), Tarjányi Ferencné (Óvodai hírek),
Futkos Béláné (Könyvtári Lapozgató). Tördelés, nyomdai elôkészítés: Homonnai és Társa Kft., Pásztor István. Korrektor:
Homonnai Zoltánné. Nyomdai munkálatok: Koncz Reklám Kft. Szerkesztôség: 4474. Tiszabercel, Fô út 40. Telefon: (42) 721-029,
Fax: (42) 721-376. Kéziratokat nem ôrzünk meg és nem küldünk vissza! Megjelenik: havonta. Példányszám: 750.
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TAVASZ KUPA,
2003.

(BN.) A Barátok SC jóvoltából Varga
József fôszervezésével az idén is meg-
rendezésre került a tavasz Kupa Tisza-
bercelen. Ez az egynapos szabadtéri lab-
darúgó bajnokság bebizonyította, hogy a
hozzáfûzött remények megalapozottak,
hiszen az idén is ellátogatott a tornára 6
csapat. 

Bár több „nagyágyú" nem vett részt a
küzdelmekben, gondolva itt az Arany
Parmen Bt-re, az Önkormányzatra, de
meglepô eredményeket hozott így is a
torna. 

A résztvevô hat csapat közül a Brazil
SC, aki a korábbi CKÖ alapjaira épít,
meglepô jó teljesítményével a bronzér-
met szerezte meg, míg a döntôben gene-
rációk harca következhetett, hiszen a
Szabó Zoltán neve fémjelezte Vendégkör
a Fortuna FC-vel csapott össze, ahol Sza-
bó Zoltán fia is szerepelt. 

A döntô óriási küzdelmet hozott, hi-
szen meglepetésre már 4: 1-re is vezetett
a Fortuna FC, az ellen a rutinos Vendég-
kör ellen, amely már több bajnoki címet
is tudhat magáénak. Azonban a rutin úgy
látszik felülmúlta a fiatalos hévet, mivel
szorgalmas munkával, kitartó hajtással
folyamatosan dolgozta le hátrányát a
Vendégkör, s a végén ôk örülhettek a 6:4-
es diadalnak.

A torna fôvédnöke László Antal isko-
laigazgató zárszavában fölhívta a figyel-
met a torna jelentôségére és úgy fogal-
mazott, véleménye szerint nagyobb fi-
gyelmet és több csapatot is kiérdemelne
ez a torna, amely méltó körülményeket
kap az iskolától. Reméljük a szervezôk is
jobban, odafigyelnek majd erre és na-
gyobb hírverést csapnak a bajnokságnak
az elkövetkezô évben. 

Az idôjárás egyébként most sem fo-
gadta kegyeibe a labdarúgás szerelmese-
it, hiszen reggel még mínusz fokkal talál-
kozhattunk, de az elsô mérkôzés idején is
alig kúszott a hômérô a tíz fok fölé és

erôs északi szél lévén ezt a tíz fokot is jó-
val alacsonyabbnak érezték a résztvevôk. 

Természetesen ez nem marasztalt ott-
hon senkit, ki tehette itt volt, még annak
ellenére is, hogy számosan munkahelyi
elfoglaltságuk, vagy mezôgazdasági
munkákra hivatkozva mondták le a sze-
replést. A résztvevôk azonban egy na-
gyon jó hangulatú tornán vannak túl, és
ahogy elhangzott az idén is a torna mel-
lett szavaztak, s reményeink szerint jövô-
re is itt lesznek. A torna rendezôi ezúton
is szeretnék kifejezni köszönetüket a fô-
védnök, iskolaigazgatónak, azért, amiért
hozzájárult a rendezvény sikeréhez. A
torna legjobb kapusa Angyal Csaba, leg-
jobb játékosa Kanalas Zoltán, míg leg-
jobb góllövôje, Vedres István lett.

VENDÉGEK 
DEBRECENBÔL

(BN.) Papp Tibor református lel-
kész 4 évvel ezelôtt mondott búcsút
Tiszabercelnek, s az óta Debrecen-
be, a Kistemplomba vitte az útja.
Azonban ô nem feledkezett meg
Tiszabercelrôl, aki ismerte tudja,
számos községi rendezvényen vett
részt és különös szerelme volt már
akkor is a futball. Majálisokon, és
más tornákon, rendszeresen részt vett
az Önkormányzat csapatában, hiszen
önkormányzati képviselôként is részt
vállalt a település közügyeibôl.

Ennek apropóján kereste meg régi
focista társait és hozta össze mostani -
immáron debreceni - csapatát. Képünk
ezen a rendezvényen készült. 

Március 22-én 10:5-ös diadallal
hagyta el a debreceni gárda a csarno-
kot, de az óta már április 4-én sor ke-
rült a visszavágóra is, ahol az itthoni
fiaskó után Debrecenben sikerült ki-
köszörülni a csorbát. 

Debrecenben egy megerôsített
berceli és egy meggyengült debreceni
csapat találkozott, ahol 6: 4-es
tiszaberceli siker született. A jó han-
gulatú mérkôzések után a résztve-
vôk ledöntötték, hogy ennek évente
folytatása kell, hogy legyen.


